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Informatie voor trainers en leiders van de jeugdteams van Beuningse Boys 
 
 

1. Algemeen 
Dit document is opgesteld door de Jeugdcommissie (JC) van Beuningse Boys en heeft als doel 
een zo compleet mogelijk beeld te schetsen over het reilen en zeilen van onze voetbalclub. De 
informatie is toegespitst op de jeugdteams.  
 
Veel van de informatie is (ook) te vinden op de website van de club: www.beuningseboys.nl. Wij 
raden iedereen aan om regelmatig op de site te kijken voor de meest recente informatie 
betreffende bijvoorbeeld trainingsschema’s, wedstrijden en activiteiten. Zeker voor nieuwe 
vrijwilligers kan het handig zijn om bij nog onbekende situaties op de site te zoeken naar 
informatie. Ook het onderhavige document staat op de website, onder home-trainers en leiders-
info trainers/leiders. 
 
Daarnaast raden wij iedereen aan om gebruik te maken van de clubapp V.V.Beuningse Boys. 
Daarop verschijnen nieuwsberichten en andere belangrijke informatie. Ook zijn teamindelingen, de 
wedstrijdkalender en het trainingsschema daarin te raadplegen. Trainers en leiders doen er 
verstandig aan om bij aanvang van het seizoen in een te organiseren teambijeenkomst met ouders 
deze app onder de aandacht te brengen. Er is een simpele instructie voor handen om de app te 
installeren. 
 
De Jeugdcommissie (JC) organiseert het voetbal in de jeugdafdeling van de Beuningse Boys en 
kent per leeftijdscategorie een coördinator. De coördinator is het aanspreekpunt voor alle 
(logistieke en praktische) zaken die in een leeftijdscategorie spelen. Hij of zij vangt nieuwe leden 
op en plaatst deze in teams, voorziet de teams van informatie gedurende het seizoen en speelt 
een coördinerende rol bij de organisatie van activiteiten. Door relevante zaken met hem of haar te 
bespreken, worden problemen vaak voorkomen of anders zo goed als mogelijk opgelost. Schroom 
niet om contact te zoeken, want hij of zij zal u graag verder helpen. 
 
Daarnaast is er een Technische Commissie (TC), die zich bezighoudt met voetbaltechnische 
zaken, ook voor het jeugdvoetbal. De belangrijkste taken bij de jeugd zijn de indeling van 
selectieteams, de ondersteuning van alle jeugdtrainers (van alle teams) en het stimuleren van de 
voetbaltechnische ontwikkeling van alle jeugdleden. Ook de Technische Commissie heeft een 
coördinator per leeftijdsgroep als aanspreekpunt. De leeftijd coördinatoren van de JC en TC 
werken nauw samen. 
 
Contactgegevens van de coördinatoren, zowel van de JC als de TC, zijn te vinden op de website 
van Beuningse Boys. 
 

2. Kleding en sponsoring 
Het tenue van Beuningse Boys bestaat uit een rood-wit gestreept shirt, een geheel witte broek en 
rode kousen met een rood-wit gestreepte rand met het logo van Beuningse Boys. De MO en 
Dames-teams spelen in een zwarte broek. In geval een team van Beuningse Boys speelt tegen 
een tegenstander die ook in rood/ rood-witte kleding speelt, zal volgens regels van de KNVB het 
(thuisspelende) team van Beuningse Boys een alternatief tenue moeten dragen. Er zijn enkele 
blauw-zwarte sets tenue beschikbaar hiervoor. Daarom kan gevraagd worden bij het 
wedstrijdsecretariaat. Teams die met elkaar ook een (anders gekleurd) trainingstenue hebben 
aangeschaft aan het begin van het seizoen lossen dit veelal op door dat tenue te gebruiken. Ook 
kan in hesjes worden gespeeld. 
 
 

http://www.beuningseboys.nl/
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Het verkoopadres van het tenue is Snelders Sport in Wijchen. 
 
Scheenbeschermers zijn verplicht, zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden en zowel op het 
veld als in de zaal. Deze verplichting is opgelegd door de KNVB in verband met de veiligheid van 
de spelers. 
 
Het is mogelijk dat een team een sponsor heeft, vaak via het bedrijf van een ouder van een speler. 
Gesponsorde kleding (zowel wedstrijdtenue als trainingspak) moet aan de richtlijnen van de 
verenigng voldoen. Op de site zijn deze richtlijnen te vinden. In grote lijnen komt het erop neer dat 
alle gesponsorde kleding (wedstrijdtenues en kleding uit de lijn van BB maar ook trainingstenues) 
vanaf het jaar 2021/2022 moeten worden aangeschaft via Snelders Sport in Wijchen. De officiële 
kledinglijn van BB is te vinden op het internet onder beuningseboys.clubwereld.nl. Elke vorm van 
sponsoring moet ook bekend zijn bij het bestuurslid commerciële zaken; 
commercie@beuningseboys.nl 
 
Het is uiteraard wel toegestaan om trainingskleding zonder sponsoring via andere wegen dan 
Snelders aan te schaffen. Veel teams doen dat aan het begin van het jaar; het ziet er leuk uit op de 
training en voor 25 a 30 euro per persoon is vaak wel een setje te bestellen, ook bij Snelders 
overigens. 
 
Vanaf dit seizoen biedt de Beuningse Boys in samenwerking Snelders Sport ook een 
trainerspakket aan, bestaande uit trainingspak en winterjas voor trainers en leiders die niet het 
genoegen hebben te zijn voorzien van een sponsor. Tegen fors gereduceerd tarief kan deze zelf 
worden aangeschaft. Dit pakket is terug te vinden op de site. 
 
Zorg dat je precies weet wat er wel en niet mag voordat je kleding gaat bestellen en bedrukken! 
 
 

3. Accommodatie en algemeen gedrag 
Beuningse Boys heeft een prachtig sportpark. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
het schoon en netjes te houden.  
 
Daarom geldt er een aantal regels: 

● De kleedkamers worden na afloop van de trainingen en de wedstrijden geveegd en droog 
opgeleverd. 

● Er wordt met respect omgegaan met alle beschikbare faciliteiten. 
● Het terrein van Beuningse Boys is geheel rookvrij. 
● Afval wordt in de afvalbakken gegooid, dus niet op of rondom de velden. 
● De dug-out is alleen bestemd voor trainers, leiders en wisselspelers. Toeschouwers staan 

achter het hek. 
 
Een van de kernwaarden van de Beuningse Boys is ‘respect’. Respect voor elkaar, voor 
scheidsrechters, voor de tegenstanders en hun ouders. Dat willen we met elkaar uitdragen en daar 
moeten we elkaar ook op aanspreken. Van alle personen die het sportpark betreden wordt 
verwacht dat ze zich aan de huisregels en normen en waarden van de vereniging houden; deze 
staan aangegeven bij binnenkomst van het sportpark; 
 
Alleen de trainers en teamleiders mogen tijdens de wedstrijden en trainingen de kinderen coachen. 
Uiteraard mogen ouders wel aanwezig zijn en hun kinderen aanmoedigen, maar dat dient wel op 
een positieve manier te gebeuren en mag de coaching van de trainers/teamleiders niet 
belemmeren. Maak hier voor aanvang van het seizoen onderling goed afspraken over met zowel 
ouders als de kinderen: dat voorkomt discussies op en langs de velden. Hebben ouders een 
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probleem met jou als trainer en/of teamleider en komen jullie er samen niet uit? Roep dan de hulp 
in van de JC of TC. 
 
 

4. Leeftijdsindeling 
Afhankelijk van de leeftijd worden spelers vanaf augustus van dat kalenderjaar (dus met ingang 
van het nieuwe seizoen) in een leeftijdscategorie ingedeeld. Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 
januari van het kalenderjaar. Hiervan wordt afgeweken door JC/TC in overleg met elkaar als de 
ontwikkeling van een speler, de sociale omstandigheden of de aantallen per leeftijdscategorie daar 
om vragen. De indeling is als volgt:  
 
JO8 (geboortejaar 2015 (2e jaars) en 2016 (1e jaars) 
 

● teams van maximaal 10 spelers, ideaal gewenste aantal 8 
● speeltijd 2x20 minuten, rust op het veld 
● veldbezetting 6 tegen 6 ; op kwartveld 
● geen scheidsrechter, maar spelbegeleiders 

 
JO9-JO10 ( geboortejaar 2013-2014): 

● teams van maximaal 10 spelers, ideaal gewenste aantal 8 
● speeltijd 2x20 minuten, rust op het veld 
● veldbezetting 6 tegen 6; op kwartveld 
● geen scheidsrechter, maar spelbegeleiders 

 
JO11 / MO11 / JO12 (geboortejaar 2012-2011): 

● teams van maximaal 13 spelers, ideaal gewenste aantal 11 
● speeltijd 4x 15 minuten, rust op het veld 
● veldbezetting 8 tegen 8 
● scheidsrechter 

 
JO13 / MO13 /  (geboortejaar 2010): 

● teams van 15-18 spelers 
● speeltijd 2x30 minuten, rust in de kleedkamer 
● veldbezetting 11 tegen 11 
● scheidsrechter en twee grensrechters 

 
JO15 / MO15/JO14 (geboortejaar 2009/2008): 

● teams van 15-18 spelers 
● speeltijd 2x35 minuten, rust in de kleedkamer 
● veldbezetting 11 tegen 11 
● scheidsrechter en twee grensrechters 

 
JO17 / MO1/JO16 (2006/2007): 

● teams van 15-18 spelers 
● speeltijd 2x40 minuten, rust in de kleedkamer 
● veldbezetting 11 tegen 11 
● scheidsrechter en twee grensrechters 

 
JO19 / MO19 (2004/2005): 

● Teams van 15-18 spelers 
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● Speeltijd 2x45 minuten, rust in de kleedkamer 
● Veldbezetting 11 tegen 11 
● Scheidsrechters en twee grensrechters 

 
Voetbal+ (alle leeftijden) 
Beuningse Boys kent een speciale afdeling voor spelers met een lichamelijke, geestelijke of 
sociaal-emotionele beperking die niet mee kunnen komen in een regulier team. Het doel van 
Voetbal+ is om spelenderwijs de vaardigheden van voetbal aan te leren, waarbij het accent ligt op 
spelplezier en vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden. 
Wanneer een speler in een regulier team dreigt af te haken, kan overstappen naar Voetbal+ een 
optie zijn om te kunnen blijven voetballen. Andersom is het mogelijk in het Voetbal+ te groeien 
naar aansluiting bij een regulier team. 
Voor contact en verdere informatie is de coördinator Voetbal+ beschikbaar, die deel uitmaakt van 
de JC. 
 
 
Nota bene1; voor de spelregels en meer info over de verschillende wedstrijdvormen zie de site van 
de KNVB; www.knvb.nl zoeken op ‘wedstrijdvorm’; 
 
Nota Bene 2, in verband met de uitgangspunten van het beleid van de Beuningse Boys dat er in 
beginsel geen wachtlijsten zijn en iedereen geplaatst wordt, kan het voorkomen dat teams worden 
gevuld met meer spelers dan de maximale aantallen. Dat zal in  beginsel  alleen zijn voor 
trainingen en altijd in overleg gebeuren met leiders en trainers van het desbetreffende team. 
 
Nota bene 3; in het seizoen 2022/2023 heeft BB geen MO19. 
 

5. Seizoen 
Na de zomer starten de trainingen rond de start van de scholen, meestal een week eerder. In de 
winter is het sportpark twee weken dicht in de kerstvakantie. Tot aan dat moment en vanaf de 
eerste week van januari kan er wel getraind worden, voor zover het weer dat toe laat. De 
veldcompetitie ligt stil van half december tot eind januari.. De competitie eindigt in de loop van de 
maand mei, waarna er in mei zijn nog de laatste inhaalwedstrijden, bekerfinales en toernooien zijn. 
Het seizoen eindigt bij Beuningse Boys traditiegetrouw met het (verplichte) Slottoernooi in juni. 
Daarna krijgen de teams gedurende twee of drie weken de mogelijkheid om in nieuwe 
samenstelling te trainen, voordat het sportpark sluit in verband met zomervakantie. In de regel is 
dat in de laatste week van juni of eerste van juli. 
  
Nota Bene; teams worden geacht te komen trainen op de momenten dat ze staan ingedeeld; ook 
als in weken waarin in er geen competitie wordt gespeeld– bijvoorbeeld i.v.m. de winterstop of aan 
einde seizoen- maar het sportpark wel open is. Trainers dienen de kantine van BB te bellen om het 
te melden als een team niet komt trainen; dit is met name van belang voor de aanwezigheid van 
de vrijwilligers in de kantine.  
 
Op de website/ In de ClubbApp is onder Agenda een overzicht beschikbaar van alle activiteiten 
gedurende het voetbal seizoen. 
 

6. Trainingen 
Reguliere training: 

Alle teams worden in de gelegenheid gesteld om twee keer per week te trainen. Voor de O13-19 
geldt dat dat twee keer per week met het eigen team is; de JO8-JO12/MO11 hebben naast een 
teamtraining de gemeenschappelijke training op woensdagmiddag (zie hieronder). 

http://www.knvb.nl/


Informatie voor trainers en leiders van de jeugdteams van Beuningse Boys  

Versie d.d. juli 2022  Blad 5 van 14 

Het trainingsschema wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld en is te vinden op de 
website via home/Trainers- Leiders/ Trainingsschema. Op het park zelf is een plattegrond te 
vinden met de locatie van de verschillende velden. Er is ook een alternatief schema als door slecht 
weer het grasveld (veld 5) niet gebruikt kan worden. Het schema kan in de loop van het seizoen 
(op details) wijzigen. De meest recente versie staat op de website. 
  
De trainingen worden gegeven door de jeugdtrainers, waaronder enthousiaste vaders en moeders, 
maar ook spelers uit de O15, O17, O19 en seniorenteams. We streven naar twee trainers per 
team. De technische commissie is verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainers van de 
selectieteams en probeert daarnaast ook zo veel mogelijk trainers te werven en te ondersteunen 
van niet-selectieteams; 
  
Ten behoeve van de trainingen krijgt elk team een ballencontainer uitgereikt. Daar is het team in 
de loop van het jaar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Bij uitgifte van de containers wordt borg 
betaald t.b.v. de ballen, hesjes, pionnen en de waterzak die in de container zitten. Indien de inhoud 
van de container – waarvoor bij uitgifte wordt getekend – niet compleet is bij inname vervalt de 
borg (geheel of deels) en/of moet mogelijk worden bijbetaald. Het is aan te bevelen om aan het 
begin van het seizoen met de verschillende ouders van het team samen een potje aan te maken. 
Dit voorkomt dat degene die de container terugbrengt veel uit eigen zak moet betalen zo zouden er 
zaken ontbreken en wordt zo ook de borg collectief gedragen. Terugbetalen door één persoon aan 
de ouders gaat vaak sneller dan één persoon die geld bij verschillende ouders moet ophalen! 
Vooral aan het einde van een seizoen. 
 
 
Douchen na de training wordt vanuit hygiënisch oogpunt ten zeerste aanbevolen. Dit kan door 
trainers ook als verplichting aan een team worden opgelegd. De kleedkamer dient na afloop 
schoon en netjes te worden achtergelaten. Voor gemengde teams – waar zowel jongens als 
meisjes in spelen- is een aparte kleedkamer voor de meisjes beschikbaar.  
 
Woensdagmiddagtraining 

Alle spelers van de JO8 t/m JO12/MO11 trainen op woensdagmiddag in twee blokken tussen 
14.30 en 18.15 uur. Ook de mini’s kunnen zich voor deze trainingen aanmelden. Deze training is 
gericht op de ontwikkeling van de individuele techniek; het aantal balcontacten op deze training is 
hoog. De trainingen worden gegeven door studenten van het ROC die dat doen in het kader van 
hun opleiding. Deze studenten worden begeleid door gediplomeerde trainers van de Beuningse 
Boys. 
 
De deelname aan de woensdagmiddagtraining is in beginsel verplicht. Er zijn (structurele) 
uitzonderingen denkbaar in geval kinderen op woensdagmiddag ook een andere sport beoefenen 
of (de hele jonge kinderen) zwemles hebben, maar een en ander moet bij aanvang van het 
seizoen aan de begeleiding van de woensdagmiddagtraining worden doorgegeven. 
 
Keeperstraining 
Het is de intentie van de Beuningse Boys om ook bijzondere aandacht te besteden aan de 
keepers. Daartoe wordt elk jaar getracht aparte keeperstraining te organiseren voor de jeugdteams 
(vanaf O13, voor de tm O12 wordt deze zo mogelijk geïntegreerd in de woensdagmidda . Idealiter 
wordt er ieder jaar  ook een feestelijke keepersdag georganiseerd.. 
 
Helaas is het bij de aftrap van het seizoen 2022-2023 nog niet gelukt een keeperstrainer te vinden 
voor een aparte wekelijkse keeperstraining. Wel is  – maar dat staat los van Beuningse Boy – op 
zondagochtend  de keepersschool Maas en Waal op de velden van Beuningse Boys aanwezig. 
Hiervoor kan eenieder zich (tegen betaling) aanmelden. 
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7. Wedstrijden 

(Beker) competitie 

● Algemeen 
De O13-19 begint het seizoen met 6 poulewedstrijden voor de bekercompetitie. Als zij eerste 
worden in de poule, gaan ze gedurende het seizoen verder in de knock-out fase van de 
bekercompetitie. 
De bekerwedstrijden gelden ook als de eerste fase van de indeling voor de competitie. Na de 
beker worden teams ‘ op niveau’ ingedeeld. Dan speelt men een competitie van 8 wedstrijden. 
Na (opnieuw0  herindeling in de winterstop spelen deze teams een voorjaars-reeks. Beide 
reeksen worden in beginsel in een poule van 12 gespeeld. 
 
De O8 t/m 12 spelen geen bekerwedstrijden maar 4 x een reeks van respectievelijk 6, 7, 6 en 7 
wedstrijden. Na iedere reeks kan een herindeling in de competitie plaatsvinden. 

 
Na de winterstop of (bij O8 t/m 12) na afloop van een reeks worden de teams opnieuw 
ingedeeld op grond van de resultaten behaald in de afgesloten reeks wedstrijden. Daarnaast 
kan via het wedstrijdsecretariaat in overleg met de leeftijd coördinatoren (JC/TC) aan de KNVB 
een gemotiveerd verzoek worden gedaan om in een andere klasse te worden geplaatst. 
 
Teams die in de Divisie voetballen (in 2022/2023 alleen de JO15-1; spelen eerst 2 
bekerwedstrijden en daarna 2 halve competities) 
 
● Wedstrijdprogramma 
 
Het wedstrijdprogramma is te vinden op Voetbal.nl. Dit programma is voorlopig en kan 
gewijzigd worden vanwege beschikbaarheid van velden en het uitvallen of toevoegen van 
teams. Op basis van dit programma wordt er per week door de BB een weekprogramma 
gemaakt dat te vinden is onder Wedstrijdprogramma op de website van de club en in de BB-
app. Hier wordt ook vermeld of er voor een wedstrijd een jeugdscheidsrechter beschikbaar is. 
Het is aan te raden hier elke week even te controleren of aanvangstijd en plaats nog klopt. DE 
jeugdcommissie tracht uiterlijk op vrijdag voor het competitieweekend een overzicht van de 
wedstrijden van de zaterdag (incluis scheidsrechters en kleedkamers) via de leiders en trainers-
apps te verspreiden. 

 
● Afgelastingen 
Elke zaterdag worden de velden van Beuningse Boys (net als van alle verenigingen) gekeurd 
door een consul. Deze persoon bepaalt of er gespeeld kan worden. Omstreeks 8.15 uur is 
bekend of de wedstrijden al dan niet door kunnen gaan. Zodra er afgelastingen bekend zijn, 
worden deze op de website geplaatst. Ook hier is Voetbal.nl een zeer actuele en betrouwbare 
bron van informatie. 

 
● Enkele praktische zaken 
 
Voor de eerste wedstrijden op zaterdag worden door het eerstspelende team op een heel veld 
de hoekvlaggen geplaatst, te verkrijgen bij de materiaaluitgifte. Het team dat de laatste 
wedstrijd van die dag op het veld speelt, dient de hoekvlaggen weer op te halen en in te 
leveren. 

http://www.beuningseboys.nl/wedstrijdprogramma/
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Bijzondere aandacht wordt gevraagd van die teams die als laatste spelen op veld 1 of 5; zij 
worden geacht om de netten van de goals van deze (gras) velden op te binden; dit om schade 
door de robotmaaiers te voorkomen. 

 
Bij de eerste wedstrijden op zaterdag worden door het eerst spelende team op een half of kwart 
veld gevraagd om voorafgaande aan de wedstrijd goals te plaatsen en deze na afloop op te 
ruimen. Tenzij uiteraard direct daarna een ander team op eenzelfde veldformaat moet spelen: 
dan ruimt dat opvolgende team de goals na de wedstrijd op. Op het wedstrijdprogramma op site 
of in de BB-app is te zien of er een opvolgend team komt. 

 
De pupillenteams (t/m 12) blijven in de pauze op het veld en krijgen na afloop van de wedstrijd 
limonade. De overige teams/ elftallen gaan tijdens de pauze naar de kleedkamer en krijgen 
daar dan limonade. De limonade kan worden afgehaald bij de materialenuitgiftebalie onder 
vermelding van het team. De leider van het team is ervoor verantwoordelijk dat ook de 
tegenstander limonade krijgt. Uiteraard mag een leider deze taak delegeren. 
 
Douchen na elke wedstrijd is verplicht vanaf de O10, maar wordt ook sterk aanbevolen bij de 
O9 als gewenning en uit hygiënisch oogpunt. Zowel bij uit- als thuiswedstrijden zijn voor meisjes 
die deel uitmaken van een JO-team aparte kleedkamers beschikbaar. 
 
De kleedkamer en die van de tegenstander moeten netjes en schoon worden achtergelaten. Dit 
wordt door de parkbeheerders gecontroleerd. De jeugdteams tm O11  worden geacht in de 
kleedkamer te allen tijde door een leider of trainer te worden begeleid.  Controle van een 
schone kleedkamer mag slechts door leider of trainer worden gedaan en niet worden 
gedelegeerd aan de kinderen. Niet naleven van deze regel wordt geregistreerd en heeft een 
sanctie tot gevolg. Bij herhaling worden maatregelen getroffen. 
 
Na de wedstrijd kan in de kantine natuurlijk de derde helft worden gespeeld. Hier zijn ook 
informatieschermen waarop veel informatie kan worden bekeken. Zorg ook hier dat alles netjes 
wordt achtergelaten. 
 
 
● Wedstrijdformulier 

 
Voor elke wedstrijd in elke leeftijdscategorie moet het digitale wedstrijdformulier worden 
ingevuld. Dit gaat via de Wedstrijdzaken-app op een smartphone. Alle informatie hierover is te 
vinden op de site van de KNVB: KNVB site - mDWF veld. Enkele belangrijke zaken: 

- Om toegang te hebben tot de Wedstrijdzaken-app, moet je als teammanager van het 
team geregistreerd staan. Dit wordt geregeld door de (jeugd-)secretaris. Per team 
worden in principe maximaal twee teammanagers ingevoerd. Meestal zijn dit de 
leider(s) en/of trainer(s) van het team. Iemand die al bij de KNVB is ingeschreven 
(bijvoorbeeld omdat hij of zij zelf ook voetbalt), kan zonder meer als teammanager 
worden toegevoegd. Iemand die niet bij de KNVB is ingeschreven, moet eerst bij de 
KNVB worden aangemeld. Een verzoek hiertoe kan via de mail aan het secretariaat 
worden gedaan. Geef hierbij als persoonlijke gegevens door: voorletters, voornaam, 
achternaam, geboortedatum, adres, mobiel telefoonnummer en emailadres. 

- Voor het gebruiken van de Wedstrijdzaken-app is een gebruikersaccount nodig. Wie al 
een account voor voetbal.nl heeft, kan met dit account ook inloggen in de 
Wedstrijdzaken-app. Anders moet een nieuw account worden aangemaakt. Let op dat 
het mailadres dat hierbij wordt gebruikt, hetzelfde is als het adres dat bij de club bekend 
is! 

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/mdwf-veld
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- Invullen van het wedstrijdformulier kan vanaf enkele dagen voor de wedstrijd. Er moet 
worden ingevuld welke spelers meedoen en wie de aanvoerder is. Bij een 
thuiswedstrijd moet ook de naam van de scheidsrechter worden ingevuld. Bij 
jeugdwedstrijden in de A-categorie (selectieteams) moet tevens de assistent-
scheidsrechter worden ingevuld. In de B-categorie is het invullen van de assistent-
scheidsrechter niet verplicht. 

- Aan de hand van de spelersopgaaf op het wedstrijdformulier controleert de 
scheidsrechter de spelerspasjes van zowel het thuisspelende als het uitspelende team. 
Vanaf O13 is het verplicht om hiervoor een (goed lijkende) foto op de digitale pas te 
hebben staan. Als er geen foto op de pas staat, mag een speler toch meedoen als hij of 
zij een geldig legitimatiebewijs aan de scheidsrechter kan laten zien. 

- Na afloop van de wedstrijd moet de uitslag door de scheidsrechter op het formulier 
worden ingevuld en verstuurd. Als er bijzonderheden zijn (bijvoorbeeld een rode kaart), 
moet dit ook worden ingevuld. In het geval van een rode kaart moet de scheidsrechter 
een rapport opmaken voor de KNVB. Dit moet nog dezelfde dag gebeuren. Het is 
raadzaam dit in overleg met het wedstrijdsecretariaat te doen. De betreffende speler 
mag de eerstvolgende wedstrijd nooit spelen. De KNVB doet een schikkingsvoorstel. 
Als de speler hier niet mee akkoord gaat, moet zowel de thuis- als de uitspelende 
vereniging een rapport (verweerschrift) indienen. 

- Op speeldagen zit er zoveel mogelijk iemand op het wedstrijdsecretariaat die kan 
helpen bij het invullen. 

 
Door de wedstrijdsecretaris van Beuningse Boys is een gebruiksaanwijzing gemaakt voor het 
gebruik van de Wedstrijdzaken-app. Deze zal aan het begin van het seizoen worden verspreid. 
Voorts staat op Youtube een filmpje voor teammanagers over Voetbal.nl en de Wedstrijdzaken-
app; https://www.youtube.com/watch?v=281u5Pt84oc; 
 

● Kampioensprotocol 
Een team dat na de laatste competitiewedstrijd bovenaan staat op de officiële ranglijst van de 
KNVB, mag zich kampioen noemen, evenals een team dat de bekerfinale wint. Uiteraard moet 
dit worden gevierd! Om dit goed te regelen is er door de club een protocol opgesteld, dat te 
vinden is op de site onder home-trainers/leiders-kampioenen. Let op dat de voorbereiding 
minimaal 4 weken van te voren moet beginnen. Met name aan het maken van een rit op een 
zogenaamde “platte kar” zijn wat voorwaarden verbonden vanuit de gemeente. 

 
Oefenwedstrijden 

Oefenwedstrijden worden in beginsel geregeld door teams zelf, op het internet zijn vele 
mogelijkheden om oefenwedstrijden te regelen o.a. via Facebook-groepen, daarnaast kan via de 
wedstrijdsecretaris om assistentie gevraagd worden; het kan gebeuren dat de wedstrijdsecretaris 
verzoeken krijgt van andere verenigingen voor een oefenwedstrijd; hij kan ze eventueel ook 
uitzetten. Het komt ook voor dat de TC wedstrijden regelt voor selectieteams. Het is van groot 
belang dat alle oefenwedstrijden, ook uitwedstrijden, bij het wedstrijdsecretariaat bekend zijn. Daar 
ligt immers het overzicht van beschikbaarheid van teams en velden van de BB. 
 
Kerstzaaltoernooi 

Tijdens de kerstvakantie werd er – voor Corona-tijd- een onderling mixzaaltoernooi georganiseerd 
voor alle jeugdspelers. Per een of meer leeftijdscategorie(en) worden de spelers gemixt tot nieuwe 
teams, waarmee een ochtend of een middag een toernooi tegen de andere teams wordt gespeeld. 
Deelname aan deze activiteit is verplicht voor alle jeugdspelers, tenzij een speler écht is 
verhinderd vanwege een blessure of omdat hij of zij met vakantie is.  
In de jaren met Corona is een oliebollentoernooi georganiseerd op de velden van BB; dit seizoen 
wordt bezien of deze activiteiten wellicht worden gecombineer. 
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8. Overige voetbal-activiteiten 
 
Zaalvoetbal in januari 

 
Veel (met name de jongere) teams vinden het leuk om in de wintermaanden, naast de twee 
zaterdagen met zaalvoetbalcompetitie ook een keer per week in een zaaltje te trainen. Dit heeft 
een aantal voordelen; het is goed voor de techniek, het is een leuke voorbereiding op de (korte) 
zaalvoerbalcompetitie en het garandeert dat de training door gaat, ook als het slecht weer is. 
Teams moeten zelf een zaaltje regelen; wees daar op tijd bij (niet later dan oktober); er zijn kapers 
op de kust. Je kunt terecht in bijvoorbeeld De Leghe Polder of de gymzalen in Ewijk (bij de school) 
of Weurt. De kosten van huren van een zaaltje zijn voor de teams zelf. 
 
Toernooien 

Aan het eind van het seizoen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één of meerdere 
(externe) toernooien.  
 
Teams dragen zelf de verantwoordelijkheid om zich in te schijven voor een toernooi. Als er kosten 
aan verbonden zijn, dient met de leeftijdscoördinator (JC) contact gezocht te worden. 
Op internet is voldoende informatie over toernooien te vinden. Daarnaast worden uitnodigingen die 
bij het secretariaat binnen komen via de JC verspreid onder de relevante teams. 
 
Ook de Beuningse Boys organiseert een groot toernooi voor eigen en andere teams, het 
Regiocup-toernooi, welke begin juni wordt gehouden. Er wordt vanuit gegaan dat alle teams van 
Beuningse Boys hieraan mee doen. 
 
Traditiegetrouw wordt het seizoen bij Beuningse Boys afgesloten met het onderlinge 
slottoernooi,, Tijdens dit toernooi spelen de jeugdteams in hun eigen teamsamenstelling tegen de 
andere teams van hun leeftijdscategorie. Dit toernooi is de gezamenlijke afsluiting van het seizoen 
en is daarom verplicht voor alle teams. 
 

9. Scheidsrechters, grensrechters en Fairplay 
 
Vanaf de O11 staan de wedstrijden onder leiding van een scheidsrechter. Tm O10 levert elk team 
een wedstrijdbegeleider aan. 
 
De Beuningse Boys heeft een actieve groep enthousiaste jeugdscheidsrechters die elke zaterdag 
een deel van de thuiswedstrijden leiden. Dit is een service en geen recht! Als er geen 
jeugdscheidsrechter beschikbaar is, moet het team zelf iemand aanstellen. Dat is vaak een leider 
maar dat hoeft natuurlijk niet. We adviseren leiders die niet zelf willen fluiten, een schema met 
vrijwilligers te maken bij het begin van het seizoen zodat je niet voor verassingen komt te staan. 
 
Op donderdag is op de site van de Beuningse Boys te zien of een wedstrijd begeleid gaat worden 
door een jeugdscheidsrechter. 
 
Vanaf JO13/MO13 moet elk team daarnaast voor elke wedstrijd zelf zorgen dat er een 
grensrechter beschikbaar is. Het verdient aanbeveling om hiervoor aan het begin van het seizoen 
een roulatieschema op te stellen, waarbij elke speler of zijn of haar ouders één of twee keer per 
seizoen aan de beurt is om dit te verzorgen. Het kan handig zijn om hier aandacht aan te besteden 
in een ouderbijeenkomst aan het begin van het seizoen. 
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Als er een jeugdscheidsrechter is aangesteld zal deze in zijn eigen scheidsrechters tenue fluiten. 
Bij het wedstrijdsecretariaat is desgewenst ook een tenue beschikbaar voor de vrijwilligers. Daar 
zijn ook de vlaggen voor de grensrechters te verkrijgen. 
 
 
Ten aanzien van de leiders: 

De leider van Beuningse Boys meldt bij de tegenstander dat een jeugdige scheidsrechter de 
wedstrijd leidt (indien van toepassing) en dat hij of zij nog in een opleidingsfase zit. Hiermee willen 
we begrip kweken voor het opleiden van ons eigen kader. 
 
De scheidsrechter leidt en fluit. Tijdens de wedstrijd plaatsen leiders geen opmerkingen. Alleen 
wanneer de scheidsrechter zelf om hulp vraagt, springt de leider bij. Het is verboden om de 
scheidsrechter tijdens de wedstrijd luidkeels te corrigeren. 
 
De leider van Beuningse Boys staat te allen tijde achter de scheidsrechter en neemt hem of haar 
indien nodig in bescherming bij (overdreven veel) commentaar van ouders of trainers. 
Bijzonderheden hierover meldt hij/zij bij het wedstrijdsecretariaat. 
 
De leider ziet er op toe dat de spelers elkaar – conform de instructies van de KNVB- voor aanvang 
van de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd een hand geven en dat de aanvoerders de 
scheidsrechter bedanken. Andere spelers mogen dat natuurlijk ook. 
 
Iedereen is gevoelig voor complimenten. Wat de uitslag ook is, na afloop wordt positief kritisch 
naar de scheidsrechter gereageerd. Geef hem of haar op een positieve manier aan wat er goed 
ging en wat misschien beter kan. 
 
Houd er altijd rekening mee dat de jeugdscheidsrechters jongens en meisjes tussen 12 en 15 jaar 
zijn en geen volwassenen met veel levenservaring. 
 
Bij vragen of opmerkingen over de jeugdscheidsrechters vragen we je contact op te nemen met 
scheidsrechterscommissie; namen en telefoonnummers zijn te vinden via de site: home-
organisiatie-arbitrage 
 

10. Rol van de jeugdtrainer 
- De trainers zijn (veelal) ook verantwoordelijk voor de opstelling en coaching tijdens de 

wedstrijd. We gaan ervan uit dat zij dit – desgewenst- in goed overleg met de leider van het 
team doen. Maak hierover goede afspraken aan het begin van het seizoen. 

  
Trainen is onderdeel van het voetballen. Van spelers wordt verwacht dat ze op tijd aanwezig zijn. 
Daarbij hoort ook dat een speler zich netjes afmeldt bij de trainer, als hij of zij een keer niet 
aanwezig kan zijn. Een trainer hoort een speler erop aan te spreken, als deze zonder afmelding 
niet op komt dagen. 
 
We verwachten van de jeugdtrainer dat hij/zij: 

● Zelf een sportieve uitstraling heeft en training geeft op sportschoenen en in sportieve 
kleding; dat hoeft geen kleding in clubkleren te zijn maar wel sportkleding. 

● de training op tijd start en beëindigt; 
●  zorgt dat spelers zijn gekleed volgens de formele KNVB-regels (voetbalschoenen en 

scheenbeschermers); 
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● verantwoordelijkheid neemt voor het netjes en heel houden van het gebruikte 
trainingsmateriaal; 

● controleert of de kleedruimte na het douchen netjes is achtergelaten. 
 
Ondersteuning trainers door de TC;  
 
Binnen de Beuningse Boys is de afgelopen jaren heel veel aandacht uitgegaan naar de basis van 
de opleiding van de onderbouw. Resultaten daarvan zijn een groot aantal ogen en oren op de 
velden bij de mini’s tot JO10 en een geweldig opgezette centrale woensdagmiddag training in 
samenwerking met het ROC in de regio. De vereniging en de TC heeft de afgelopen jaren een 
basis neergelegd op basis waarvan we nu verder willen ontwikkelen en professionaliseren. 
Centraal binnen het voetbaltechnisch beleid van Beuningse Boys staat de ontwikkeling van 
spelers.  
 
Doelstelling is om iedere speler het beste uit zichzelf te halen. Binnen het voetbaltechnisch beleid 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen dames of heren. Continue ontwikkeling van de 
organisatie moet leiden tot betere prestaties. Een en ander staat beschreven in het  
voetbaltechnisch beleidsplan. Specifieke aandacht gaat uit naar het opstellen van een 
jeugdopleidingsplan voor de verschillende leeftijdscategorieën. Dit biedt concrete kaders en 
handvaten voor trainers en staf. 
 
 Komend seizoen wordt het programma ‘Train de Trainer’ weer opgepakt. Hierin worden trainers 
ondersteund bij het geven van trainingen. Je kan dit zien als een praktische praktijkgerichte interne 
cursus die wordt verzorgd door ervaren trainers.  
Maar de TC doet meer. Heb je als trainer een vraag of behoefte dat iemand met je meekijkt, 
schroom dan niet om de leeftijdscoördinator van de TC aan te spreken. Vanuit de TC wordrt 
bekeken hoe we je als trainer het beste kunnen ondersteunen. Heeft het trainersvirus je te pakken 
gekregen en wil je je verder ontwikkelen, dan worden er op gezette tijden KNVB-opleidingen vanuit 
de Club ondersteunt. Meer weten neem contact op met de TC.  
 

11. Rol van de jeugdleider 
Voetbal is een teamsport. Winnen en verliezen doe je samen. Zeker in jeugdteams is de sfeer in 
het team grotendeels bepalend voor het plezier dat de kinderen (en hun ouders) aan de sport 
beleven. Hoewel dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de leider is, zien wij hier wel een 
belangrijke taak voor hem/haar weggelegd. Een goede communicatie, heldere afspraken, optreden 
als kinderen worden gepest en een normaal taalgebruik, ook langs de lijn, zijn daarbij belangrijk. 
We verwachten ook dat leiders ouders die ‘uit de bocht vliegen’ op hun gedrag aanspreken, 
eventueel daarin gesteund door een leeftijd coördinator. Als er vragen zijn of ontstaan in relatie tot 
vervelende zaken, wacht dan niet te lang om hulp te vragen. Er is binnen de club veel ervaring 
beschikbaar om bij te springen als zaken niet lopen zoals men zou willen, er is bijvoorbeeld ook 
een vertrouwenspersoon en een pestprotocol.. 
  
De leider heeft ook een representatieve rol namens de vereniging. In dat kader vragen wij leiders 
bijvoorbeeld om de tegenstander te ontvangen. Dat kan het beste door in de kamer van het 
wedstrijdsecretariaat de tegenstander op te wachten om daar kennis te maken. 
 
Verder zou het fijn zijn als leiders ook een signalerende functie oppakken. Zij kennen de ouders in 
hun team en zijn mogelijk goed in staat om te onderkennen of onder de ouders potentiele actieve 
ouders/ leden zitten. Jeugdcommissie/activiteitencommissie en technische Commissie kunnen 
altijd enthousiaste nieuwe leden gebruiken. Ook in andere rollen zijn actieve ouders van harte 
welkom, Dus leiders, houd je oren en ogen open en geef de namen van potentials door aan de 
leeftijd coördinatoren. 
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Daarnaast organiseert de vereniging elk jaar een aantal activiteiten waarbij extra vrijwilligers nodig 
zijn. Wij zullen daarvoor aan de leiders van het team vragen om binnen hun team hiervoor 
vrijwilligers te werven. Ook het aanmelden voor activiteiten verloopt via de leiders. 
 
Praktisch verwachten we van een leider verder dat hij/zij: 

● bij de start van het seizoen het initiatief neemt om de teamleden met elkaar in contact te 
brengen, bel/App en/of maillijsten te maken en hen te informeren wanneer de (eerste) 
trainingen en wedstrijden zijn; 

● desgewenst en in overleg met de trainer regie voert op (gesponsorde) teamkledij 
en/trainingskleding; 

● het initiatief neemt om spelers op de hoogte te houden van vertrektijden vóór, en 
aanvangstijden van de wedstrijden; 

● het initiatief neemt om het vervoer bij uitwedstrijden te regelen 
● zorg draagt voor het correct invullen van het wedstrijdformulier (digitaal of analoog) en dit 

inlevert bij het wedstrijdsecretariaat. Geen correct wedstrijdformulier levert een boete op! 
● zorg draagt voor het afsluiten van de kleedruimte en eventueel waardevolle spullen in 

bewaring neemt; 
● in overleg met de trainer zorg draagt voor het wedstrijdmateriaal zoals ballen, waterzak, 

hesjes enz;(dat geldt van begin tot eind seizoen; van uitreiking tot inname van de 
ballencontainer); 

● het team bij thuis- en uitwedstrijden aanmeldt en de sleutel van de kleedkamer vraagt; 
● zorgt dat er na de wedstrijd wordt gedoucht en dat de kleedkamer netjes wordt 

achtergelaten; 
● zorgt dat wordt gecontroleerd of de kleedkamer van de tegenstander netjes is achtergelaten; 
● onregelmatigheden meldt aan de jeugdcommissie (bijvoorbeeld uit het veld sturen, agressief 

gedrag binnen en buiten het veld); 
● kennis heeft van het convenant Fair Play dat op de site te vinden is. 

 
 
Elk team heeft een eigen postvak op de club (op het wedstrijdsecretariaat). Hoewel de club steeds 
meer via de website en de mail communiceert, is het verstandig daar elke week even in te kijken. 
 

12. VOG-beleid 
Beuningse Boys wil er alles aan doen om een veilige omgeving te creëren voor alle jeugdspelers. 
Als onderdeel daarvan moeten met ingang van seizoen 2017-2018 alle jeugdtrainers en 
jeugdleiders in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daartoe worden zij 
benaderd door de VOG-coördinator met het verzoek de hiervoor benodigde gegevens te 
verstrekken. Iemand die om wat voor reden dan ook afziet van het aanvragen van deze verklaring, 
kan helaas niet als vrijwilliger bij de jeugdteams worden ingezet. Dat betekent dus dat deze niet op 
het veld mag opereren maar enkel naast de velden mag toekijken. 
 
 

13. Scouting 
De vereniging en de TC heeft de afgelopen jaren een basis neergelegd op basis waarvan we nu 
verder willen ontwikkelen en professionaliseren. Scouting vormt daarin een belangrijke schakel.  
Centraal binnen het voetbaltechnisch beleid van Beuningse Boys staat de ontwikkeling van 
spelers.  
Doelstelling is om iedere speler het beste uit zichzelf te halen. Zoals gezegd is het doel van het 
voetbaltechnisch beleid gericht op de ontwikkeling van spelers. Dit willen we realiseren door 
maximale ontwikkeling stimuleren. Dit kan alleen wanneer spelers op het juiste niveau worden 
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uitgedaagd en getraind. Scouting heeft tot doel spelers binnen de vereniging te volgen en 
talentvolle spelers de mogelijkheid te bieden zich binnen de club verder te ontwikkeling door in een 
hoger (selectie)elftal onder te brengen.  
Het hoofd scouting adviseert de leeftijdscoördinatoren van de TC bij de samenstelling van de 
selectieteams en sluit aan bij de besprekingen rondom de indeling van selectieteams. 
Leeftijdscoördinatoren zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de definitieve samenstelling van het 
selectieteam. Hoofd scouting draagt ook zorg voor de opvang van spelers die selectieteams net 
niet hebben gehaald en zoekt hiervoor afstemming op met de JC. Het hoofd scouting is 
verantwoordelijk voor de samenstelling van een team scouts dat binnen de vereniging actief is. De 
scouts volgen spelers van selectie- en niet selectieteams. De scouts zullen wisselend teams 
volgen zodat meerdere scouts naar dezelfde spelers kijken. Vanuit dit “vierogenprincipe” 
waarborgen we objectiviteit. Alle teams (selectie en niet-selectieteams) worden minimaal 2 x per 
seizoen door een scout bekeken.  Dit zal een keer voor en een keer na de winterstop plaatsvinden 
en uiterlijk voor de samenstelling van de selectieteams voor het daaropvolgende seizoen worden 
besproken met de leeftijdscoördinatoren van de TC (en JC).  
 

14.  Activiteiten 
 
Door de vereniging worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd, ook voor 
jeugdleden. Hierboven passeerden al enkelen de revue zoals kerstmixtoernooi, de regiocup en de 
slotdag. Daarnaast is er onder andere een Sinterklaasfeest, de ouders-tegen-de kinderen-dag en 
het voetbalkamp (voor JO10 t/m JO/MO13)  Deze activiteiten staan op de Agenda welke te vinden 
is op de site en in de app. Op het activiteiten-overzicht (op de site te vinden) staat meer 
relevante informatie zoals wanneer de vereniging gesloten is (met feestdagen) en/of in welke 
weekenden er competitie of beker-voetbal is. 
 

15. . Fysiotherapie bij BB 
 
De Beuningse boys hebben een samenwerking met Sport Medisch Centrum Papendal. Deze zitten 
ook in het clubgebouw. Zij houden daar niet alleen een reguliere praktijk maar hebben ook twee 
keer per week een vrij inloopspreekuur voor jeugdleden van de Beuningse boys met acute 
klachten. Je kunt er gratis en vrijblijvend advies krijgen en een afspraak is niet nodig. Er is 
inloopspreekuur op maandag (1700-1830) en woensdag (1600-1700 uur) 
 

16. Verzekering 
Beuningse Boys heeft voor leden en niet-leden een verzekering afgesloten. 
 
Deze is geldig voor: 

● geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren 
en pupillen, (assistent)scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers, 
enzovoort; 

● vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder 
dat sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkenen 
aanvaarde, structurele functie; 

● niet-leden die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstnrijden 
en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden en dergelijke (met dien verstande dat het altijd aan 
voetbal gelieerde evenementen zijn); 

● niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op 
ledenwerving, één en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van 
deze personen heeft geregistreerd. 

 



Informatie voor trainers en leiders van de jeugdteams van Beuningse Boys  

Versie d.d. juli 2022  Blad 14 van 14 

De verzekering geldt: 

● tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook 
alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan 
vergaderingen en cursussen of het als toeschouwer aanwezig zijn bij thuis- en 
uitwedstrijden, enzovoort; 

● tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en 
zonder onderbrekingen. Het middel van vervoer speelt hierbij geen rol, dus ook motorrijden 
en vliegen zijn gedekt; 

● voor (assistent-)scheidsrechters tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de 
COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen. 
 

17. Tot slot 
We hopen jullie met deze informatie van dienst te zijn. Mochten er nog vragen onbeantwoord zijn, 
aarzel dan niet om deze te stellen aan de leeftijdscoördinator. 
 
Wij wensen alle teams en hun begeleiding een sportief en leuk seizoen toe! 
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