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Beleid en Doelstelling 
 
v.v. Achtmaal heeft een Voetbal Technische Zaken (VTZ) Jeugd in het leven geroepen, dat tevens 
verantwoordelijk is voor dit Technische Beleidsplan voor de jeugd. Dit Technisch Beleidsplan Jeugd (TBJ) 
is geschreven om de ontwikkeling van de jeugdleden te bevorderen. Daarnaast staan er ook zaken in 
beschreven die van belang zijn voor zowel het kind als de ouders. Dat een dergelijk plan is uitgeschreven 
wil nog niet zeggen dat succes nu vanzelf gewaarborgd is. De uitvoering van het TBJ kan alleen succesvol 
verlopen met voldoende draagvlak, steun en medewerking van alle betrokkenen binnen v.v. Achtmaal. 
 
Het TBJ is bedoeld om zorg te dragen voor een goede opleiding van de gehele jeugd, dus van (mini) F-pupil 
tot A-junior. Doorstroming van junioren vindt plaats binnen de gehele jeugdafdeling, maar ook van jeugd 
naar de seniorenafdeling. De VTZ doet voorstellen en coördineert activiteiten die bij moeten dragen tot 
het bereiken van de doelstellingen van dit plan. 
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Visie 
 

De visie van de VTZ is dat “elke speler op een voor hem/haar zo hoog mogelijk niveau speelt om zich zo 
optimaal mogelijk op zijn eigen niveau te ontwikkelen”. Om dit te bereiken zal er allereerst echter worden 
gekeken naar het belang van de vereniging, gevolgd door het belang per team en als laatste het individuele 
belang. Dit zal als gevolg hebben dat het niet altijd mogelijk is dat iedere speler in het team kan worden 
ingedeeld dat hij-/zijzelf voor ogen heeft. Het belang van de vereniging en de aantallen per team zullen 
namelijk ten alle tijden voorop staan. 
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Organisatiestructuur Jeugdbestuur 
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Jeugdbestuur Taakverdeling 
 
Voetbaltechnische zaken 
 
Verantwoordelijke: - Ruud  Dictus 
   - Michael van Aert 
   - Lars Kools 
   -  Jelle Buitendijk 

 
Taken:   - Begeleiding en ontwikkeling van spelers; 

 - Aanspreekpunt leiders en trainers voor voetbaltechnische zaken; 
 - Indeling jeugd voor ieder seizoen; 
 - Aanspreekpunt en eindverantwoordelijke indeling jeugd; 
 - Info avonden en bijeenkomsten KNVB organiseren; 
 - Contact KNVB over voetbaltechnische zaken. 

 
Algemene zaken 
 
Verantwoordelijke: - Job van Tooren 
 
Taken:   - Communicatie algemeen; 

-  Clubblad; 
-         Notulist; 
-         Aanmeldingen nieuwe jeugdleden; 
-  Scheidsrechters jeugd; 

 
 
Wedstrijdsecretariaat jeugd 
 
Verantwoordelijke: - Richard van Hooydonk 
   - Michael van Aert 
 
Taken:   - Contact KNVB  wedstrijdzaken; 

-  Toernooi inschrijvingen; 
-  Vriendschappelijke wedstrijden; 
-  Voorwedstrijden op zondag/pupil van de week. 

 
Materialen 
 
Verantwoordelijke: - Jelle Buitendijk 
 
Taken:   - Trainingsmaterialen inventariseren en benodigdheden doorgeven; 

-  Tenues, tassen en trainingspakken inventariseren en benodigdheden 
doorgeven; 

- Organisatie en verdeling veldtrainingen 
-  Overige materialen en benodigdheden. 

 
Communicatie Hoofdbestuur 
 
Verantwoordelijke: - Afgevaardigde jeugdbestuur 
 
Taken:   - Communicatie Jeugdbestuur naar Hoofdbestuur; 

-  Communicatie Hoofdbestuur naar Jeugdbestuur. 
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Overige Activiteiten 
 
Verantwoordelijke: - Activiteiten commissie 
 
Taken:   - Organiseren van het jeugd-teren, sinterklaas, jeugdkamp etc.; 

-  Jeugd acties; 
-  Overige activiteiten. 

 
Organisatie 
 
Verantwoordelijke: - Jeugdbestuur 
 
Taken:   - Bewaken van de gemaakte afspraken; 

-  Opstellen jeugdbeleidsplan en regelmatig evalueren/bijstellen 
beleidsplan. 
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Voetbal Technische Zaken 
 

Uitleg Voetbal Technische Zaken Jeugd 
 
v.v. Achtmaal wil voor alle leden een opleiding aanbieden die gericht is op het voetbalspel en alle andere 
facetten er omheen. De opleiding van het kind staat hierin centraal, maar daar naast wordt er ook gelet op 
alle normen en waarden. Het spel en de begeleiding van de jeugd is met name gericht op de volgende 
punten: 

− Het stimuleren van het plezier in voetbal; 
− Het verbeteren van de voetbalvaardigheden van alle spelers; 
− Zorg dragen voor een juiste sfeer. 

 
Ieder kind moet zo goed mogelijk worden opgeleid, waarbij het uiteindelijke doel van de v.v. Achtmaal is 
om voor een goede doorstroming naar de senioren te zorgen. Om de kinderen zo goed mogelijk op te 
leiden zullen wij, de VTZ, zorg dragen voor de ontwikkeling van de jeugdspelers maar ook van de 
jeugdleiders en jeugdtrainers. Hebt u als leider/trainer daar extra behoefte aan, dan kunt u contact 
opnemen met de VTZ. De VTZ kan u raad geven op het gebied van voetbaltechnische zaken en kan u ook 
bijpassend trainingsmateriaal aanreiken.  
 
Taken van de Voetbal Technische Zaken Jeugd  
 

1. Opstellen en bewaken van jeugdplan 
2. Indelen van de jeugdelftallen 
3. Coördinatie en indeling van leiders en trainers, trainingen en trainingsstof 
4. Advisering bij spelersaangelegenheden en de overgang van jeugd naar senioren 
5. Organiseren van de jeugdleiders- en trainersbijeenkomsten 
6. Fungeren als aanspreekpunten voor trainers, leiders en ouders 
7. Het zorgen voor een heldere en duidelijke communicatie in relatie tot bovenstaande punten 

 

Samenstelling van de Voetbal Technische Zaken Jeugd 
 

− Voetbal Technische Zaken jeugd 
− Voetbal Technische Zaken senioren 
− Lid hoofdbestuur 
−  Senioren trainer 
−  Dames trainer 
− Technisch Beleid 

 
Ons belangrijkste punt van het technische beleid is de jeugdopleiding. Een sterkere jeugdopleiding kan 
namelijk de basis zijn voor toekomstig succes binnen de gehele vereniging. Bovendien kan dit ook voor de 
individuele voetballer persoonlijk succes opleveren. Een uitnodiging van de KNVB of van een Betaald 
Voetbal Organisatie kan voor kinderen een mooie beloning zijn voor jarenlang hard werken. Om deze 
ambitie te realiseren is het goed om het TBJ van de jeugdafdeling te formuleren. De centrale 
aandachtspunten hierbij zijn: 

− Het opleiden van de jeugdvoetballer tot een voor hem zo hoog mogelijk niveau; 
− Het laten spelen van de jeugdvoetballer op een voor hem optimaal niveau; 
− Het stimuleren van een sportieve houding tegenover anderen; 
− Het aanleren van technische/tactische vaardigheden met een passende wedstrijdmentaliteit; 
− Het benadrukken van de sociale kant van het voetbalspel. 

 
Deze bovenstaande aandachtspunten samen vormen de essentie van het voetbalspel. Bij het opleiden van 
de speler doelen we voornamelijk op de volgende punten 

− Baltechniek (kappen, draaien, aanname en passen); 
− Lichaamstechniek (lopen, springen en coördinatie); 
− Individuele tactiek (per positie en eigen sterke/zwakke punten erkennen); 
− Teamtactiek (aanvallend/verdedigend); 
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− Tactiek op verschillende momenten: (balbezit, balverlies, balbezit tegenstander en 
balverovering); 

− Mentale conditie (omgang met winst/verlies); 
− Fysieke conditie (kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid); 
− Sociaal gedrag (acceptatie leiding en betrokkenheid); 
− Leervermogen (concentratie en leerbereidheid); 
− Fair play (sportiviteit binnen en buiten het veld); 
− Doorzettingsvermogen; 
− Groepsgevoel (teamgevoel, bereid om elkaar te helpen en te steunen); 
− Elkaar (positief corrigerend) durven aanspreken; 
− Een gezonde wil om te winnen tonen. 

 
De bovengenoemde aandachtspunten moeten bijdragen tot het bereiken van de doelstelling van v.v. 
Achtmaal: “de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport laten beoefenen”. In de 
begeleiding moet worden getracht om het maximale uit iedere speler te halen, vanuit het gegeven dat 
hij/zij deel uitmaakt van een team dat speelt binnen onze vereniging. 
 
Selecteren en Indelen 
 
Om iedere speler op een voor hem zo hoog mogelijk niveau te laten spelen, is het mede van belang dat er 
bij de indeling gekeken wordt naar de kwaliteiten per speler. Om jaarlijks de teamindelingen te formeren 
hanteren we de volgende criteria: 

1. Clubbelang. 
2. Aantallen per leeftijdscategorie. 
3. Verantwoorde verdeling qua aantallen per team en/of op basis van positie. 
4. Individuele voetbalervaring van spelers (prestatief/recreatief). 

 
De gewenste aantallen spelers dat wij per team proberen in te delen zijn: 

− Mini-pupillen en E & F-jeugd: 8-10 
− A, B, C en D-jeugd:   13-15 

 
Bij onvoldoende spelers per leeftijdscategorie kunnen deze aantallen niet gehaald worden en zal er 
‘maatwerk’ geleverd worden (clubbelang). 
 

Overlegsituaties  
 
Voorafgaand aan het seizoen zal de jeugdcommissie/VTZ een Introductie/instructie geven aan de 
jeugdleiders en trainers die dat seizoen actief zullen zijn binnen de jeugd. Deze bijeenkomsten zullen van 
een algemeen organisatorisch karakter zijn. Nieuwe trainers/leiders zullen worden geïntroduceerd en 
bijgepraat worden over beleid, taken en doelstellingen.  

− Kennismaking;  
− Gedragsregels doorspreken;  
− Bespreken van eventuele gewenste veranderingen vanuit beide partijen (VTZ en 

leiders/trainers); 
− Belangrijke zaken n.a.v. introductie/instructie door de jeugdcommissie/Voetbal Technische 

Zaken;  
− Inventariseren benoemen ambities en of doelstellingen voor dit seizoen;  
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Kenmerken en aandachtspunten 
 
Trainingen 
 
De kwaliteit van de trainingen dienen van een goed niveau te zijn. Bezig zijn met de kinderen alleen is niet 
voldoende, trainen is vaak een kwestie van herhalen en blijven oefenen. Gedurende de gehele opleiding 
dienen de trainingen gericht te zijn op de ontwikkeling van het technische en (latere) tactische vermogen 
van het kind. Dit technische en tactische vermogen dient te worden aangeleerd en verbeterd middels het 
aanreiken en toepassen van juiste trainingsstof. Daarnaast moeten de kinderen zoveel mogelijk 
(zelf)vertrouwen krijgen. 
 
De eisen die daardoor gesteld dienen te worden aan de trainingen zijn: 

− Alle vormen moeten voetbaleigen zijn; 
− Het toepassen van veel herhalingen in trainingen; 
− Rekening houden met de belevingswereld van de groep/het individu; 
− Aanreiken van de juiste coaching; 
− Tactische vaardigheden verbeteren. 

  
De technische vaardigheden die getraind dienen te worden zijn: 

− dribbelen en drijven; 
− aannemen en passen; 
− schieten; 
− passeer bewegingen; 
− schijnbewegingen; 
− kappen en draaien. 

 
Hierbij is het belangrijk dat alle vormen worden geoefend onder verschillende weerstanden. Het 
allerbelangrijkste is echter dat de kinderen veel balcontacten hebben. Voor verdere vragen over de 
invulling van een training kun je terecht bij de VTZ, deze kunnen je bijstaan door het aanreiken van 
geschikte trainingsstof.  
 
Overgang naar de senioren  
 
Het is van belang om talentvolle spelers en A-jeugdspelers tijdig te laten ‘proeven’ aan het 
seniorenvoetbal. Er moet tevens voor gezorgd worden dat jeugdspelers, die overgaan naar de senioren, 
voor de v.v. Achtmaal behouden blijven. Jeugdspelers die de overgang naar de senioren maken bepalen 
mede het gezicht van onze vereniging. Een gesprek over elftalindeling en trainingsmogelijkheden zal dan 
ook plaatsvinden bij de overgang naar de senioren.  
 
Kenmerken per leeftijdscategorie 
 
Kenmerken F-pupillen  
 
De spelers zijn 5½ tot 8 jaar en mogen vanaf 6 jaar deelnemen aan KNVB competitievoetbal.  Jonge spelers 
in deze leeftijdscategorie zijn spontaan en hebben een grote bewegingsdrang. De bal is voor deze spelers 
echter nog de grootste weerstand. Zodoende dienen trainingen voor de F-pupillen in het teken te staan 
van balgewenning. Onder balgewenning verstaan we het aanleren van bal- en lichaamstechnieken, 
balaanname, passen/trappen, schieten en dribbelen/drijven. Om dit te trainen moeten de spelers veel aan 
de bal zijn. Daarnaast dienen de eenvoudigste spelregels aangeleerd worden (bijv. de inworp, de 
hoekschop, de vrije trap). 
  
Kenmerken E-pupillen  
 
De spelers in deze categorie zijn 8 tot 10 jaar en hebben een grote bewegingsdrang. Doordat de motoriek 
ten opzichte van F-pupillen verbeterd is, zal het gemakkelijk zijn pupillen van deze leeftijd vaardigheden 
aan te leren. Daarnaast begint het ‘team gevoel’ wat meer te leven en in het spel wordt zichtbaar dat 
spelers steeds meer samen willen doen, door deze ontwikkelingen groeit het belang van presteren 
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automatisch mee. Ook bij pupillen van deze leeftijd dient trainen met de bal op balcoördinatie centraal 
staan. Veel aan de bal zijn en in verschillende spelvormen fantasie en creativiteit ontwikkelen is 
belangrijk. Bij spelvormen dient er een begin gemaakt te worden met zaken als vrijlopen, overspelen 
(samenspel), de bal afpakken (verdedigen).  
 
Kenmerken D-pupillen  
 
Bij deze 10-12 jarigen breekt duidelijk een nieuwe periode aan, ze beschikken over goede coördinatie en 
kunnen al veel meer concentratie opbrengen. Ze kunnen de oefeningen langer volhouden en de relatie met 
de wedstrijd is voor deze groep in grote lijnen duidelijk.  
 
De D-pupillen spelen voor het eerst op een groot veld, hierdoor zal het vooral in de beginfase wennen zijn 
aan de posities en de spelregels (waaronder de buitenspelregel veel aandacht behoeft). In trainingen dient 
de grootste focus gelegd te worden op positie- en partijspelen. Deze vormen lenen zich perfect voor het 
uitleggen van de volgende aspecten: 

− Hoe wordt er vrij gelopen?  
− Hoe houden we de bal in bezit?  
− Hoe wordt er verdedigd?  

 
D-pupillen zullen aan het eind van hun periode het positiespel in basis moeten beheersen. Positiespellen 
als 5 tegen 2 of tegen 3 zal men redelijk moeten kunnen beheersen.  
  
Algemene Kenmerken Junioren A, B en C  
 
Bij de A, B en C-junioren dient er met name wedstrijdgericht gewerkt te worden, hierbij uitgaande van de 
drie belangrijkste momenten:  
 
1. Balbezit  
Hoe word er vrijgelopen bij balbezit?  
Hoe is het onderlinge coachen?  
Zijn acties gerechtvaardigd en wordt er goed ingespeeld of een goede pass gegeven?  
 
2. Balbezit tegenstander 
Wordt er druk gezet op de bal?  
Hoe wordt er positie gekozen?  
Wordt er actief of afwachtend verdedigd?  
 
3. Moment van balwisseling  
Wat is de oorzaak van het balverlies?  
Hoe reageren de spelers rondom de bal?  
Hoe wordt er gelopen op het moment van balwisselingen  
Hoe is de omschakeling algemeen (actief of niet)?  
 
Kenmerken C-junioren  
 
Deze spelers raken in de pubertijd en de lengtegroei gaat ineens veel sneller zodat de bewegingen wat 
minder gecoördineerd lijken. Spieren kunnen de groei van de botten nauwelijks bijhouden, waardoor ze 
sneller op spanning staan. Het is dan ook zeer belangrijk deze junioren een goede warming-up aan te 
leren. De C-junioren weten inmiddels heel goed waar het om gaat tijdens de wedstrijd.  
 
Doelstellingen:  

− Aanleren van vaardigheden in spel- en wedstrijdvormen (bv. lengte pass, wreeftrap); 
− Verbeteren hoe te handelen bij balbezit en balverlies en wisseling daarvan; 
− Verbeteren tactische kennis; 
− Geen krachttraining! Wel individuele aandacht en geen te hoge verwachtingen.  
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Kenmerken B-junioren  
 
Conform de C-junioren maar nu zijn de spelers beter geschikt voor een grotere belastbaarheid.  Ze kunnen 
oefeningen langer volhouden en zijn mentaal weerbaarder dan de C-junioren.  Voor training dient 
‘coachen’ centraal staan.  
 
Doelstellingen:  

− Verbeteren van de technische vaardigheden onder meer weerstand; 
− Tactische vorming vanuit wedstrijdsituaties; 
− Meer beroep op verantwoordelijkheid met betrekking tot eigen taak; 
− Verbeteren tactisch kennis; 
− Optimaliseren van de voetbalconditie in spel- en wedstrijdvorm.  

 
Kenmerken A-junioren  
 
Alle bovenstaande junioren doelstellingen blijven van kracht. De A-junior heeft een leeftijd bereikt waarin 
een fase is aangebroken dat het voetbalspel op een ‘volwassen’ wijze gespeeld moet gaan worden.  
 
Doelstelling: 

− Optimale toepassing van technische vaardigheden onder hoge weerstand;  
− Streven naar optimale kennis en toepassing op gebied van tactiek en techniek;  
− Optimaliseren van wedstrijdconditie in spel- en wedstrijdvormen;  
− Spelers kennen de taken in het elftal en geven hieraan invulling. Elke speler heeft min of meer een 

vaste positie in deze formatie en kan daarnaast nog op een aantal andere posities uit de voeten.  
 
Meisjes  
 
Meisjes voetballen bij de jongens in de leeftijdscategorieën E- en F-jeugd. Vanaf de C- jeugd moet een 
meisje om bij de jongens te spelen door de VTZ geschikt geacht worden qua niveau van spel en fysieke 
mogelijkheden. Indien mogelijk zal er vanaf de D-jeugd geprobeerd worden een meisjes team te creëren. 
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Normen en Waarden 
 

Algemene gedragsregels 
 
Alle leden van v.v. Achtmaal dienen zich te houden aan de gestelde gedragsregels (normen en waarden) 
binnen onze vereniging. Een vereniging kan alleen goed functioneren als ieder lid zich houdt aan een 
aantal simpele, normale afspraken. Wij gaan er dus van uit dat iedereen zich hieraan houdt en ook elkaar 
aanspreekt als iemand een afspraak vergeten is of niet nakomt. Wij zijn natuurlijk lid van de vereniging 
om te voetballen, maar om voetballen mogelijk te maken dienen ook ondersteunende aspecten verzorgd 
te worden zoals bijvoorbeeld onderhoud van de velden, kleedkamers, kantine etc. Iedereen dient te 
beseffen dat deze aspecten ook gewaarborgd moeten worden. 
 
Verder wil v.v. Achtmaal bekend staan als sportieve vereniging, daarom dienen spelers een positieve 
houding aan te nemen t.o.v.  tegenstanders, scheidsrechters, grensrechters en toeschouwers. 
 
Belangrijke regel 
 
We willen het sportpark schoon houden, hiervoor zijn extra vuilnisbakken weggezet. We willen dan ook 
iedereen stimuleren dat je een ander, die zich niet aan de opruimregels houdt, hierop aanspreekt. Wordt 
dus nooit kwaad als je door iemand anders wordt gevraagd wordt iets op te ruimen. We spreken ook af 
dat je elkaar (ook volwassen mensen) mag aanspreken als ze iets laten slingeren. 
 
Aan de ouders 
 
We vinden het bijzonder  ijn dat u uw kind tijdens wedstrijden komt aanmoedigen. Omdat de kinderen 
vanaf de D-jeugd voor het eerst op een groot veld gaan spelen zal het in het begin niet allemaal gaan zoals 
u misschien zou willen. In het begin zal uw kind daarom ook niet altijd op de plaats spelen die u denkt dat 
het beste voor hem is. Het is vaak even zoeken naar de plek waar een speler het best tot zijn recht komt en 
waar hij/zij het meest plezier heeft. Voetballen en luisteren naar raadgevingen van allerlei mensen maakt 
dit proces extra moeilijk. Onze vraag is daarom om ook de spelers aan te moedigen en u niet te bemoeien 
met de voetbalacties of tactische uitvoeringen van/door uw kind. Kortom probeer een positieve bijdrage 
te leveren, thuis en langs de lijn. Voor goede raadgevingen voor of na de wedstrijd staan de 
trainers/leiders natuurlijk altijd open om een gesprek met u aan te gaan. Breng uw kind tenslotte 
verantwoordelijkheidsgevoel bij t.a.v. kleding en andere materialen van de club. 
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Alfabetische lijst van gedragsregels en wetenswaardigheden 

Afgelastingen  
Over mededelingen omtrent afgelastingen kan 1 uur voor aanvang van de wedstrijd informatie verkregen 
worden bij de leiders of in de kantine. Bij algehele afgelasting kan men op de zenders Nederland 1, 2 of 3 
teletekst raadplegen. Op teletekstpagina 603, categorie B is Achtmaal  ingedeeld in het District Zuid 1.  

Afmelden 
Je dient je voor de training of wedstrijd tijdig af te melden bij de trainer/leider indien je er niet bij kunt 
zijn. Spelers die verhinderd zijn voor een wedstrijd, dienen zich bij voorkeur voor donderdagavond af te 
melden bij de trainer/leider (met opgaaf van reden). Mocht je een tijdje niet kunnen spelen (blessure) laat 
dit dan zo spoedig mogelijk aan je trainer/leider weten. Laat ook weer aan je trainer/leider weten 
wanneer je weer wel kunt spelen. Hiermee zorg je ervoor dat de trainer/leider vervangers in kunnen 
schakelen om het team compleet te maken. Bewaar tevens de eventueel uitgereikte lijst met 
telefoonnummers, deze kunnen gebruikt worden wanneer wedstrijden of trainingen zijn afgelast. 
 
Alcohol 
Spelers jonger dan zestien jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Er mogen geen 
alcoholische dranken meegebracht worden naar het sportcomplex. Verder mag er buiten de kantine geen 
alcohol genuttigd worden. 
 
Beëindigen lidmaatschap 
Indien je het lidmaatschap bij v.v. Achtmaal wilt beëindigen, dan zult u dit of icieel dienen te melden bij de 
secretaris van het hoofdbestuur. Tevens vernemen wij als jeugdbestuur graag tijdig wanneer iemand wil 
stoppen met voetballen of voetbalgerelateerde activiteiten. Op deze manier kunnen wij hierop inspelen en 
een oplossing zoeken voor eventuele vacatures of lege plekken in elftallen die weer moeten worden 
ingevuld. Bovendien dienen ook de spullen die eigendom zijn van v.v. Achtmaal (trainingspakken, tassen, 
coachjassen, sleutels, etc.) terug worden ingeleverd bij het jeugdbestuur. 
 
Contributie 
Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de wedstrijden als de contributie tijdig is  
voldaan. Zaken die betaald worden van de contributie zijn o.a.: de huur van de velden, de  
(kleed-)accommodatie, nutsvoorzieningen, voetbalmaterialen en het lidmaatschap bij de KNVB. 
 
Diefstal 
Diefstal dien je altijd te melden in de bestuurskamer of achter de bar in de kantine. Een persoon die zich 
schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt onmiddellijk geschorst door het bestuur. Van 
diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 
 
Gevonden voorwerpen 
Gevonden kledingstukken of andere voorwerpen worden verzameld in de kantine. Tijdens de 
wedstrijddagen kan hier, na overleg met de persoon die sportparkdienst heeft, gekeken worden of 
verloren geraakte kleding of andere voorwerpen zijn teruggevonden. 
 
Kleedkamers 
Ieder team laat na a loop van trainingen en wedstrijden de kleedkamer netjes achter. Voetbalschoenen 
worden buiten schoongemaakt (dus niet in de kleedkamer) met behulp van de daarvoor bestemde 
borstels. Kleedkamers worden na gebruik schoongemaakt, hier zadelen we dus niet iemand anders mee 
op. Na de wedstrijd worden de kleedkamers gecontroleerd of ze schoon zijn. Als dit niet het geval is wordt 
de trainer/leider hiervan op de hoogte gebracht. Hij/zij dient zijn team hierop aan te spreken en te zorgen 
voor verbetering. Problemen met kleedkamers van de tegenstander dienen besproken te worden met de 
trainer/leider, of als deze niet meer aanwezig zijn, gemeld worden bij het bestuur van de bezoekende 
vereniging. 
 
Misdragingen 
Misdragingen tijdens de wedstrijd worden volgens de KNVB regels afgedaan. Misdragingen voor, tijdens of 
na de wedstrijd of training worden gemeld bij het hoofdbestuur, welke hier tegen zal optreden. 
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Ouders/verzorgers 
Indien er vragen zijn, kan in eerste instantie contact opgenomen worden met de trainer/leiders en daarna 
eventueel met de VTZ. De VTZ is altijd bereid informatie te verschaffen. Verder verwachten wij van 
ouders/verzorgers dat deze een positieve bijdrage leveren. Geen verbaal geweld en negatieve 
opmerkingen richting spelers, trainers/leiders, tegenstanders, scheidsrechters, grensrechters en 
toeschouwers.  
 
 
Roken 
In de (scheidsrechters-)kleedkamers en de daar tussenliggende gang mag niet worden gerookt. Ook in 
de kantine geldt een rookverbod. We kunnen het niet verbieden, maar ook roken in de buurt van de 
velden zien we liever niet. 
 
Scheidsrechters 
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechter. De scheidsrechter (ook maar een mens), 
kan er ook wel eens naast zitten. 
 
Spelers 
Alleen leden van v.v. Achtmaal mogen meedoen aan wedstrijden. Indien een team toch spelers mee laat 
doen die geen lid zijn van v.v. Achtmaal, zal het team een eventuele boete zelf moeten betalen en 
aansprakelijk gesteld  worden voor eventuele andere gevolgen. 
 
Sponsors 
De vereniging heeft grote en een aantal kleinere sponsors die een  inanciële bijdrage leveren aan de 
vereniging. Deze mensen doen dat veelal uit liefde voor de club. Zorg dat de sponsors tevreden kunnen 
zijn over onze uitstraling. Ieder lid draagt hieraan bij. 
 
Supporters 
Het is voor de (voetbal)ontwikkeling van de kinderen goed, dat ouders/verzorgers belangstelling tonen 
tijdens de wedstrijden of tijdens het trainen. Moedig ze op een positieve manier aan en herinner ze nu en 
dan aan de gemaakte afspraken binnen v.v. Achtmaal. Gezond enthousiasme langs de lijn juichen wij van 
harte toe, maar laat de leiding, de tegenstanders en mensen van de tegenpartij in hun waarde. Het is 
immers maar een wedstrijd en geen kwestie van leven of dood! Geef A.U.B. het goede voorbeeld. 
 
Tassen 
De teams beschikken allen over gesponsorde tassen. Deze tassen mag je gebruiken maar zijn geen 
eigendom.  Om voor iedereen (ook onze gasten) de toegang tot de kantine zo makkelijk mogelijk te maken, 
plaatsen we onze tassen in de daartoe bestemde rekken. 
 
Tegenstander 
Deze is nodig om een wedstrijd te kunnen spelen. Volgens de nieuwe regels zal ieder team van onze 
vereniging, op verzoek van de scheidsrechter, voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een hand 
geven. Na een gewonnen, gelijk gespeelde of verloren wedstrijd blijven we dit natuurlijk ook doen. Het is 
de taak van de leiders om hierop toe te zien. 
 
Tenue/Kleding 
De teams beschikken allen over gesponsorde tenues, trainingspakken en tassen. Deze spullen mag je 
gebruiken voor v.v. Achtmaal gerelateerde activiteiten. Het is niet de bedoeling de spullen van de voetbal 
in je ‘eigen tijd’ te gebruiken. De tenues, trainingspakken en tassen zijn namelijk geen eigendom van de 
leden maar van de club. Iedere speler dient in het bezit te zijn van een paar goede voetbalschoenen en 
scheenbeschermers.  De scheidsrechter kan je van het veld sturen indien je geen scheenbeschermers 
draagt. Een slidingbroek mag, maar dan bij voorkeur in dezelfde kleur als je sportbroek (wit). Sokken 
dienen normaal  opgetrokken) gedragen te worden en voor de wedstrijd gaat het shirtje in de broek. 
Sieraden (horloges, kettingen, oorbellen en piercings) draag je niet tijdens de wedstrijd. 
 
Trainen 
Luister goed naar aanwijzingen van de trainer om de training zo vlot mogelijk te laten verlopen. Besef dat 
je in een team traint. Doe dus je best om de trainingen zo leuk en nuttig mogelijk te maken (trainen zonder 
inzet kan dus niet). Trainen is een belangrijk onderdeel van de sport. Kom tijdig en trek kleding aan die is 
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afgestemd op de  buitentemperatuur. Zorg dat je op tijd bent omgekleed om aan de warming-up te 
beginnen. Als je een keer niet kan komen trainen, bel dan tijdig af. Ouders dienen hierop toe te zien. De 
trainer geeft aan welke spelers het materiaal dienen op te ruimen. We zorgen samen dat het materiaal 
(zoals ballen, ‘hoedjes’ en doelen) naar en van het veld gebracht wordt.  
 
Vernielingen 
Indien een lid van onze vereniging schade berokkend aan derden, zal het hoofdbestuur besluiten wie 
hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Het betreffende lid draagt zelf de verantwoording en is a hankelijk 
van de situatie dus ook mogelijk aansprakelijk voor de  inanciële gevolgen. Bij minderjarige leden zijn de 
ouders/verzorgers aansprakelijk. Bij schade of vernieling dienen de leiders direct op de hoogte te worden 
gesteld, deze dienen dit vervolgens zo spoedig mogelijk te melden bij het jeugdbestuur. 
 
Vervoer 
De ouders hebben de plicht het vervoer bij de uitwedstrijden te verzorgen. Wij hopen dat de 
belangstelling van de ouders/verzorgers zodanig groot is, dat we voldoende vervoer hebben. Laat het niet 
altijd  aan dezelfde over om te rijden bij uitwedstrijden. Het is een taak van de leider om het vervoer 
binnen het team te regelen. De personen die hun auto ter beschikking stellen willen de auto graag schoon 
houden. Daarom wordt er niet gegeten of gedronken in de auto’s. Ouders/verzorgers dienen hier zelf op 
toe te zien. Indien er niet voldoende auto’s beschikbaar zijn om een team te vervoeren kan men niet gaan 
voetballen. 
 
Jeugdspelers die een rijbewijs hebben mogen niet bij hun eigen elftal rijden, dit mogen uitsluitend de 
leiders en ouders. Een jeugdspeler mag wel rijden bij een lager jeugdelftal, indien hij/zij hier jeugdleider 
van is en beschikt over een rijbewijs.  

Verzekering/lidmaatchap 
Ieder lid van de KNVB is via de KNVB aanvullend verzekerd tegen WA en ongevallen van, naar en tijdens 
verenigingsactiviteiten, inclusief uitstapjes, toernooien en kampen. In voorkomende gevallen kan hierop 
een beroep gedaan worden via de jeugdsecretaris. Dit is alleen van belang indien u particulier verzekerd 
bent. Daarom dat de voetbalvereniging het verplicht stelt , wanneer u leider bent van een jeugdelftal maar 
geen lid van v.v. Achtmaal, lid te worden van v.v. Achtmaal zodat u aanspraak maakt op de aanvullende 
KNVB verzekering. Daarnaast wijzen we u erop dat een verzekering niet hoeft te gelden indien bepaalde 
regels niet worden nageleefd. Zo is het dragen van scheenbeschermers op wedstrijden en trainingen 
verplicht. Bovendien is het voor ieders eigen risico wanneer besloten wordt om tijdens uitwedstrijden 
meer kinderen per auto mee te nemen dan wettelijk toegestaan is.  

Vloeken (zie ook misdragingen) 
In het heetst van de wedstrijd kan men er per ongeluk ‘iets’ uit lappen. It’s all in the game. Spelers die zich 
op de trainingen en of wedstrijden schuldig maken aan vloeken/schelden zullen hierop aangesproken 
worden. Indien er voor, tijdens of na de wedstrijd geweld (slaan/bedreiging) wordt gebruikt, zal dit 
onmiddellijk worden gemeld bij het hoofdbestuur, deze zal verdere actie ondernemen. 
 
Wedstrijd 
De speler dient altijd tijdig, aanwezig te zijn. Met de trainers/leiders worden juiste tijden afgesproken. Bij 
uitwedstrijden vertrekken we in principe gezamenlijk vanaf de eigen accommodatie. Het invullen van het 
wedstrijdformulier moet zorgvuldig gebeuren en tijdig worden ingeleverd in de bestuurskamer. Eventuele 
fouten op het formulier kost de vereniging een boete aan de KNVB! Als er geen scheidsrechter is, zal er een 
van de leiders moeten  luiten. Na uitwedstrijden dient de trainer/leider de uitslag door te geven in de 
bestuurskamer van v.v. Achtmaal.  
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Verwachtingen 
 

Jeugdleiders  
 
Er zal naar gestreefd worden om minimaal 2 begeleiders (2 jeugdleiders of 1 jeugdleider naast een 
jeugdtrainer) per team te hebben. v.v. Achtmaal verlangt het volgende van haar jeugdleiders: 
 

− Toezien op naleving huishoudelijk reglement en gangbare normen en waarden;  
− Zorgen voor voldoende spelers voor de wedstrijden;  
− Opstelling, reservebeurten, keepers, aanvoerder tijdens wedstrijden;  
− Zorgen dat de kleedkamer netjes achtergelaten wordt (bij thuis- en uitwedstrijden)  
− Erop toezien dat de spelers op de afgesproken tijd aanwezig zijn.  
− Invullen wedstrijdformulier en de uitslag doorgeven aan de zaterdagcoördinator;  
− Klaarzetten/opruimen kleine doelen E- en F-pupillen;  
− Zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden;  
− Contact onderhouden met de ouders/verzorgers;  
− Begeleiden van het team voor, tijdens en na de wedstrijd;  
− Het coachen van het team als er geen coach/trainer bij het team is ingedeeld;  
− Indien nodig fungeren als scheids- of grensrechter;  
− Regelen dat de tenues worden gewassen; 
− Bezoeken van leidersbijeenkomsten onder leiding van de VTZ. 

 

Jeugdtrainers  
 
Het verzorgen van de trainingen voor de betreffende teams, waarbij de oefenstof dusdanig gekozen moet 
worden dat de doelstellingen voor de betreffende leeftijdsgroep in de loop van het voetbalseizoen bereikt 
kunnen worden: 
 

− Verantwoordelijk voor een plezierige voetbalopleiding en een goede vooruitgang van zijn/haar 
jeugdspelers op voetbaltechnisch en voetbaltactisch gebied;  

− Het coachen van het team tijdens wedstrijden;  
− Overleg voeren met begeleiders en de jeugdcoördinator;  
− Bezoeken van de trainersbijeenkomsten onder leiding van de VTZ;  
− Is verantwoording verschuldigd aan VTZ; 
− Toezicht op ‘zijn/haar’ spelers;  
− Controleren van de kleedkamer na a loop van de training;  
− Na de training controleren of het materiaal wat is meegenomen naar het trainingsveld nog 

compleet is;  
− Indien materiaal is zoek geraakt of niet in orde is, dit melden bij de materiaalbeheerder; 
− Zorgen voor vervanging bij verhindering voor een training; 
− Registreren van trainingsbezoeken, ten behoeve van de leiders en eventueel van de VTZ. 

 
Jeugdspelers 
 
Binnen de jeugdopleiding van v.v. Achtmaal is het belangrijk om goede afspraken te maken met de 
jeugdspelers van de D-jeugd en hoger. Bij E- en F-jeugd kan dit nog beter met de ouders/verzorgers 
gedaan worden. Deze afspraken worden door de trainer en de leiders met de spelers ( A-, B-, C-, en D-
jeugd) besproken in een teamgesprek (bijv. tijdens de eerste training) waarbij alle spelers van de groep 
aanwezig zijn.  Voor het teamgesprek zal voldoende tijd moeten worden uitgetrokken, zodat de afspraken 
goed en rustig kunnen worden doorgesproken. Belangrijk is ook de reacties en meningen van de spelers te 
laten gelden en hen in het gesprek actief te betrekken. Na a loop van het teamgesprek moeten de 
afspraken volledig duidelijk zijn, zodat in de begeleiding, gedurende de rest van het seizoen, steeds 
consequent naar het geen is besproken kan worden terugverwezen. Het gesprek is een belangrijk 
onderdeel in ons streven naar een optimale begeleiding van onze jeugdspelers. De gemaakte afspraken 
dienen op papier te worden gezet en aan de spelers (of ouders/verzorgers) uitgedeeld te worden. De 
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afspraken met de spelers hebben voornamelijk betrekking op de volgende drie zaken: trainingen, 
wedstrijden, gedrag en omgang.  
 
Trainingen: 

− Iedere speler is op tijd aanwezig voor aanvang van de training. Een eventuele verhindering wordt 
tijdig bij de trainer gemeld (uiteraard zo min mogelijk); 

− Bij niet afmelden volgt na de eerste keer een gesprek met de speler, bij herhaaldelijk niet 
afmelden kan worden overgegaan tot sancties. Afmelden is een fatsoenskwestie, want voetbal is 
een teamsport; 

− Trainingsmateriaal is door de trainers klaar gelegd en meegenomen naar het veld (eventueel 
kunnen de spelers de trainer helpen).Spelers zijn niet toegestaan zonder toestemming materiaal 
mee te nemen uit het materiaalhok Na a loop van de training wordt alle materiaal (geteld) weer 
terug gelegd. Alle gebruikte zaken (veld, materiaal, kleedkamer) worden opgeruimd en netjes 
achtergelaten; 

− Op het veld krijgen de spelers pas een bal als de trainer op het veld aanwezig is; 
− Iedere speler zorgt zelf voor degelijke, geschikte en gemakkelijke sportkleding; 
− Na iedere training hebben spelers de mogelijkheid zich te douchen in de kleedkamers van v.v. 

Achtmaal. 
 
Wedstrijden:  

− Iedere speler is op de aangegeven verzameltijd aanwezig. Een eventuele verhindering wordt tijdig 
bij de trainer of jeugdleider gemeld (uiteraard zo min mogelijk); 

− Bij niet afmelden volgt na de eerste keer een gesprek met de speler, bij herhaaldelijk niet 
afmelden kan worden overgegaan tot sancties. Afmelden is een fatsoenskwestie, want voetbal is 
een teamsport; 

− Alle spelers krijgen gedurende het seizoen ongeveer evenveel speeltijd. Bij uitzondering kan 
hierop in selectieteams van afgeweken worden. Hierover dienen voor aanvang van het seizoen 
wel afspraken te worden gemaakt; 

− Douchen na de wedstrijd is verplicht.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het complete TBJ vindt u terug op onze website van v.v. Achtmaal. Voor eventuele vragen kunt u 
altijd iemand van de Voetbal Technische Zaken aanspreken of via een mailtje bereiken: 
jeugdbestuur@vvachtmaal.nl.  


