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Welkom bĳ Blauw Wit ‘34!

We zĳn blĳ je als nieuw lid te mogen begroeten.
Dit boekje is de eerste hulp voor nieuwe jeugdspelers
van voetbalvereniging Blauw Wit ‘34.

Het boekje is bedoeld als een wegwĳzer binnen onze
vereniging voor ouders en verzorgers die jou als lid
hebben aangemeld.

In dit boekje staat veel informatie om ervoor te zorgen
dat jĳ je snel thuis gaat voelen en een vliegende start
kunt maken als speler, ouder/verzorger of vrĳwilliger
binnen Blauw Wit ‘34

Natuurlĳk kan het gebeuren dat er na het lezen van
deze informatie nog vragen zĳn. Aarzel dan niet en
laat het ons weten!

Wĳ wensen je veel plezier binnen onze vereniging
en hopen ook alle ouders en verzorgers vaak bĳ de
club te mogen verwelkomen.

Bestuur en Jeugdcommissie Blauw Wit ‘34

Welkom!



“CVV Blauw Wit ’34 is een amateur-voetbalinstituut waar prestatie,
beleving, plezier en respect voor elkaar én onze gasten, leidend is en
waar de sterke onderlinge band resulteert in een herkenbare positieve
clubcultuur”

Wĳ zĳn een voetbalvereniging met zo’n 1.300 leden, waarvan circa
670 jeugdleden. Onze vereniging biedt bĳna alle variaties op de
voetbalsport aan, zoals veldvoetbal voor heren, vrouwen, meisjes en
jongens en G-voetbal maar ook zaalvoetbal voor heren en vrouwen.

Dit boekje wordt je aangeboden door de commissie jeugdzaken. Onze
commissie houdt zich bezig met alle activiteiten voor de jeugd. Denk
dan aan ...

Ministars voetbal, JO-8 voetbal en G-voetbal in jongensteams,
meisjesteams en gemengde teams;

Coördinatie van wekelĳkse trainingen en wedstrĳden van 45
jeugdteams door 60 leiders en 50 trainers;

Organisatie van dat alles met behulp van 6 coördinatoren, een
uittoernooiencommissie, een thuistoernooiencommissie, een
scheidsrechterscommissie, een gastontvangst,
een technische commissie en een jeugdcommissie.

Hier staan we voor



Die samen dit mogelĳk maken dat jullie:

wekelĳks kunnen trainen en wedstrĳden kunnen spelen;

zaalvoetbaltoernooien JO-8 (7 zaterdagen in de winterstop)
worden georganiseerd;

het “Kampioenschap voor Leeuwarden” wordt georganiseerd;

wedstrĳden van Cambuur kunnen bĳwonen;

kunnen meelopen in de Cambuur Line-up (JO-8) en als
ballenjongens kunnen meehelpen bĳ thuiswedstrĳden van
Cambuur (JO-12);

deel kunnen nemen aan de techniektrainingen die worden
verzorgd door Voetbalschool Panenka

prachtige voetbaldagen kunnen beleven tĳdens “Stars in their
eyes”

zelf kunnen helpen om Blauwwit ‘34 financieel te ondersteunen
door middel van de Grote Clubactie;

aanwezig kunnen zĳn bĳ Sinterklaasfeest voor de JO-8 en JO-9
en de Ministars;

kunnen deelnemen aan uit-toernooien.



Wĳ vinden het belangrĳk dat de spelers met groot plezier leren
voetballen en dat de trainingen en wedstrĳden een mooi moment zĳn
waar je samen met je vrienden en vriendinnen de wereld van voetbal
leert ontdekken.

Voor de jongste spelers vinden we een aantal zaken belangrĳk, die we
hebben beschreven in doelstellingen. Dat zĳn voor ons als vereniging
opdrachten die we samen waar willen maken, zodat jullie veel plezier
beleven aan voetbal, voor nu, en voor later.

Kennisdoelstelling: Wĳ vinden het belangrĳk dat jullie kennismaken
met de basisbeginselen van de voetbalsport op een manier die bĳ
jullie leeftĳd past. Spelvreugde staat voorop. Voetballen is leuk, en dat
willen we graag bewĳzen!

Lichamelĳke doelstelling: Door middel van simpele oefenvormen en
het spelen van partĳtjes, ondersteunen we spelers om zich fysiek te
ontwikkelen. Dat doen we met behulp van de beginselen van de
bewegingsleer die bĳ voetballen hoort (lopen, rennen, sprinten, enz.).

Sociaal/emotionele doelstelling: Door samen met je medespelers,
trainers en leiders te trainen en partĳtjes te spelen, leer je bĳ ons meer
dan alleen voetballen. Je leert over respect, over samen uitdagingen
aangaan, over jezelf binnen het team en allerlei andere aspecten die
bĳ samenwerken horen. Over helpen, hulp vragen en geholpen
worden. Over samen beginnen aan iets, en samen eindigen,
bĳvoorbeeld tĳdens een training of een wedstrĳd.

Beleidstechnische doelstelling: De Ministars zĳn onze
aanstormende talenten bĳ Blauw Wit ‘34. Wĳ creëren voor jullie een
omgeving waar je nieuwe vrienden kunt maken en je wekelĳks je
sportieve uitdaging aan kunt gaan. Vanaf de start bĳ de Ministars en
jongste jeugdspelers bouwen we aan een ideale start om de
jeugdopleiding in kwaliteit en kwantiteit verder uit te bouwen. Door
onze spelers op jonge leeftĳd al op een duidelĳke manier
voetbaltechnisch te vormen, kunnen ze beter doorstromen en zorgen
we voor gegarandeerd meer speelplezier.

Hier gaan we voor



Tĳdstip van de trainingen

Voor de training: Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten voor
aanvang van de training aanwezig bent. Aangekleed, veters gestrikt
en scheenbeschermers in de kousen.

Kleding is belangrĳk om goed te kunnen sporten. Kleding voor de
training schaf je zelf aan. Zorg ervoor dat je scheenbeschermers en
voetbalschoenen hebt.

Scheenbeschermers zĳn verplicht, zonder scheenbeschermers mag je
niet trainen, dat is écht gevaarlĳk. Je kunt het beste trainen in kleding
die snel droog wordt. Dus geen katoenen truien en broeken. Als het
koud is, train je in lange kleding. Bĳvoorbeeld een trainingspak.

Kun je een keer niet trainen? Dat kan gebeuren! Zorg er dan wel voor
dat je je afmeldt bĳ je trainer of teamleider, uiterlĳk een uur van
tevoren. Zĳ vinden het belangrĳk om te weten wie er wel zĳn, zodat ze
zich geen zorgen hoeven te maken als er iemand mist bĳ aanvang
van de training.

Tĳdens training:

Mogen ouders en verzorgers kĳken, maar dan wel graag aan
de buitenkant van het hek (dus niet op het veld);

Zorgt je trainer voor de veiligheid;

Zorgen we er samen voor dat je maximaal plezier maakt met je
vrienden en vriendinnen.

Team Dag Van Tot Kleedbox Veld
Ministars Woensdag 15.00 16.00 7, 8 4
JO8/JO9/JO10 Woensdag 16.00 17.00 3, 4, 9, 10 4
JO11/JO12 Woensdag 17.00 18.00 5, 6, 7, 8 4

Informatie over de trainingen



Een voetbalvereniging is van ons allemaal. Daarom is het belangrĳk
om te weten wat we van elkaar mogen verwachten en hoe dingen
werken, zodat we met z’n allen zoveel mogelĳk sportplezier kunnen
beleven. In het veld en aan het veld!

Communicatie is belangrĳk. Op het veld, maar ook buiten het veld.
Om elkaar goed te kunnen bereiken zal de teamleider aan de ouders
en verzorgers vragen of ze hun mobiele telefoonnummer willen
doorgeven. Hĳ zorgt dan voor een Whatsapp-groep waarbinnen de
noodzakelĳke informatie kan worden gedeeld. Wees gerust, alleen de
meest noodzakelĳke informatie. De groep is niet bedoeld voor
persoonlĳke berichten, dansende smileys of andere communicatie die
afleidt van de organisatie van de trainingen en wedstrĳden.

De Blauw Wit ‘34 App is heel belangrĳk in het leven van de speler en
ouder/verzorger. Daar vind je alles over wedstrĳden, de club en allerlei
andere handige informatie. Download hem in de app-store of play-
store. Een goed alternatief is de ‘voetbal’ app van de KNVB.

Speciale kleding is de kleding van Blauw Wit ‘34. Als je lid wordt van
de vereniging, dan krĳg je een ‘presentatiepak’. De regels voor
gebruik van dit pak vind je in het “Reglement Kledingfonds C.V.V.
Blauw Wit ‘34”. Het presentatiepak blĳft van BlauwWit ‘34. Wees er
zuinig op, en gebruik het alleen voor voetbal. Wĳ willen graag dat je er
nog lang plezier van hebt, en jĳ kunt ons daar bĳ helpen.

Blauw Wit ‘34 aanvaardt geen aansprakelĳkheid voor verloren
gegane zaken. Nadrukkelĳk willen we de ouders/verzorgers vragen
hun kinderen geen waardevolle spullen mee te laten nemen naar het
sportcomplex. Laat ze zoveel als mogelĳk thuis of geef ze in bewaring
bĳ trainer of leider, laat ze zeker niet achter in de kleedkamers. Zorg
dat fietsen goed op slot in de rekken worden geplaatst.

Spelregels van Blauw Wit ‘34



Ongevallenverzekering. Alle bĳ de KNVB ingeschreven voetballers
vallen onder de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. Let
wel: het betreft hier een aanvullende beperkte collectieve verzekering,
aanvullend op uw eigen verzekering! De verzekering dekt de gevolgen
van ongevallen, welke hem/haar tĳdens wedstrĳden, trainingen en
andere clubactiviteiten zouden overkomen. In de bovenstaande
gevallen kan hierop een beroep worden gedaan.

Opzegging lidmaatschap. De uiterste datum om je af te melden is
jaarlĳks 15 juni. Let op: bĳ niet tĳdig afmelden worden de bondskosten
van het hele seizoen in rekening gebracht. Afmelden is mogelĳk bĳ de
ledenadministrateur.

Overschrĳving naar een andere club. Voor het aanvragen van
overschrĳving naar een andere voetbalvereniging geldt 10 juni als
sluitingsdatum. Overschrĳving kan dus alleen aan het einde van het
seizoen plaatsvinden, gedurende het seizoen overschrĳven kan alleen
als er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Een
overschrĳfformulier is te verkrĳgen bĳ de ledenadministrateur van de
vereniging.

Wĳzigingen van je (adres)gegevens. Zorg er altĳd voor dat wĳ de
juiste adresgegevens (thuisadres, emailadres) hebben, zodat we jou
goed op de hoogte kunnen over alles wat met voetbal te maken heeft.
Geef daarom eventuele wĳzigingen tĳdig door aan de
ledenadministratie. Je kunt dat per mail doen aan:

ledenadministratie@blauwwit34.nl
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Voor de wedstrĳd:Wĳ streven ernaar om de wedstrĳden van nieuwe
(1e jaars) JO-8 en Ministars te spelen op de vrĳdagnamiddag.

Wedstrĳden van 2e jaars JO-8 en selectieteams zĳn op
zaterdagmorgen en worden meestal om 8.45 uur gespeeld. Het
wedstrĳdprogramma vind je op de website van Blauw Wit.

Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten voor aanvang aanwezig bent,
of op het door de leiders aangegeven tĳdstip aanwezig.

Kleedkamer: Veldindeling en kleedkamer zĳn duidelĳk op het
complex aangegeven (op een bord bĳ het hek bĳ de ingang van het
complex, en in het begin van de gang naar de kleedkamers)

Tĳdens de wedstrĳd: Moedigen de ouders de spelers aan op een
positieve manier. Vanzelfsprekend geven ze geen commentaar op de
uitstekende prestaties van de scheidsrechter of de tegenstander.

Na de wedstrĳd: Na afloop van de wedstrĳd nemen de spelers een
penaltyserie in de daarvoor bestemde goals.

JO-8 team van de week: Elke zaterdag gaat een JO-8 team samen
met de tegenstander, na afloop van de wedstrĳd, taart eten in de
kantine van Blauw Wit. Een leuk feestje voor zowel de Blauw Wit
spelers als de tegenstander!

Spelers: Gedraag je als een echte prof! Wees aardig voor je
teamgenoten, aardig voor je tegenstander, netjes tegen de
scheidsrechter en voor het publiek. Voetbal en emoties horen bĳ
elkaar, maar als het echt helemaal niet leuk meer is, dan spreken we
elkaar er wel op aan!

Ouders en verzorgers: Gedraag je als een echte prof! Geef het
goede voorbeeld aan de spelers. Aanmoedigen mag natuurlĳk altĳd,
maar coach positief. Coach op mogelĳkheden en kansen, en laat de
spelers lekker voetballen en ontdekken wat ze allemaal zelf kunnen.
Daar help je ze enorm mee in hun ontwikkeling. Onze insteek?
Tĳdens de trainingen trainen we, tĳdens de wedstrĳden coachen we.
Alleen de spelers staan op het veld. Supporters daarbuiten.

Wedstrĳdinformatie



Wedstrĳden zĳn een belangrĳk moment in het leven van de voetballer.
Een wedstrĳd speel je samen, en om dat in goede banen vinden we
de onderstaande zaken bĳ Blauw Wit ‘34 heel belangrĳk:

Als je niet mee kunt spelen, meld je dan op tĳd af bĳ je teamleider.
Feestjes, familieweekend, vakantie etc uiterlĳk twee weken van
tevoren. Je teamleider heeft dan voldoende tĳd om voor vervanging te
zorgen;

Soms heeft een ander team te weinig spelers en zal de teamleider
van een ander team vragen of je mee wilt spelen. Dat is verplicht. Dat
klinkt heel streng, maar het is echt nodig om ervoor te zorgen dat het
andere team ook kan spelen.

Als het op zaterdag heel slecht weer is, en je denkt dat de wedstrĳd
niet doorgaat, dan kun je voor de zekerheid altĳd bellen met de
kantine vanaf 8.00 uur op nummer 058-2122330. Als de wedstrĳd op
een andere dag is, dan kun je het beste contact opnemen met je
teamleiding;

Voor de wedstrĳd verzamel je op de plek die wordt doorgegeven
door de teamleider. Als je een thuiswedstrĳd of uitwedstrĳd buiten de
stad hebt, dan verzamelen we op een veilige plek binnen de hekken
van BlauwWit. Bĳ een uitwedstrĳd in de stad ga je op eigen
gelegenheid naar de wedstrĳdlocatie. Je teamleider zorgt er altĳd voor
dat je weet waar je moet zĳn;

Meer over wedstrĳden



Voor vervoer naar uitwedstrĳden rekenen we op medewerking van
de ouders en verzorgers. Ouders rĳden om toerbeurt rĳden. Ben je
ingedeeld, maar kun je niet rĳden, dan regel je zelf tĳdig vervanging
en geeft je dit aan de leider door;dat je alles weer kunt terugvinden als
je klaar bent met spelen.

Kleding kan zich soms verstoppen. Helemaal als ze los worden
opgehangen in een drukke kleedkamer. Zorg ervoor dat als je je
omkleedt in een ‘box’ (een voetbalwoord voor kleedkamer), dat je al je
kleding in je tas stopt, en die onder de bank schuift. Dan weet je zeker
dat je alles weer kunt terugvinden als je klaar bent met spelen;

Wedstrĳdkleding wordt vies. Na iedere wedstrĳd verwachten we
van de ouders dat zĳ de team-tas met was meenemen en die thuis
wassen, zodat de spelers de volgende wedstrĳd weer fris het veld op
kunnen. De teamleider deelt het wasschema aan het begin van het
seizoen;

Even bĳkomen na de wedstrĳd doe je onder de douche. Douchen
na de wedstrĳd is belangrĳk. Neem daarom altĳd een handdoek en
slippers mee voor na de wedstrĳd. En vergeet je doucheschuim niet.



Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind: voor,
tĳdens en na de wedstrĳd, èn thuis. Een ouder is een rolmodel voor
het kind; als toeschouwer, supporter en natuurlĳk ook opvoeder.

Iedereen heeft baat bĳ positieve betrokkenheid van ouders, niet alleen
bĳ de eigen zoon of dochter en bĳ het team, ook bĳ de vereniging in
zĳn geheel.

Ouders zĳn vaak actief als vrĳwilliger zoals coach, trainer,
commissielid of bestuurder. Zĳ zĳn dus een belangrĳke factor in een
bloeiend verenigingsleven. Een vereniging kan nu eenmaal niet
bestaan zonder vrĳwilligers.

Fantastisch dat zoveel mensen zich inzetten! Onze club wordt voor
95% gerund door vrĳwilligers. Sommigen zie je op of langs het veld, of
achter de bar of in de kantine. Veel andere vrĳwilligers zĳn een stuk
minder zichtbaar. Denk dan aan bestuurders, de planners en de
wedstrĳdsecretarissen. Elk weekend vervullen zĳ weer een belangrĳke
rol in het mogelĳk maken van het voetbal.

Bĳ Blauw Wit ‘34 zĳn we altĳd op zoek naar vrĳwilligers. Vrĳwilliger zĳn
kost weinig tĳd en levert veel op! In een uur of 2 per week lever je al
een enorme bĳdrage.

In 2 uur kun je een wedstrĳd begeleiden als scheidsrechter, een
bardienst draaien, teamtas met shirts wassen, twee trainingen per
week geven, of een team leiden (inclusief een wedstrĳddag!).

Maar ook iets doen waar je nu al goed in bent, maar waar de club
heel veel behoefte aan heeft, zoals de website opnieuw inrichten
zodat alle informatie nog beter beschikbaar wordt, de vrĳwilligers
coördineren, de velden voor de wedstrĳddag klaarmaken, de velden
na de wedstrĳddag opruimen, de communicatie voor de leden op orde
maken, de functieprofielen voor de diverse vrĳwilligerstaken schrĳven
of ‘commerciële zaken’ helpen met het vinden van sponsoren.

De wereld van Voetbalouders



Omdat we soms zĳn we op zoek naar specifieke kennis. Bĳvoorbeeld
over communicatieadvies, coaching, begeleiding, pedagogiek, klus-
en bouwtalent, teamontwikkeling.

Blauw Wit ‘34 bouwt daarom aan een netwerk op LinkedIn. Daarom
vragen we iedereen die ook iets anders wil doen voor de vereniging
om zich aan te melden op onze LinkedIn pagina.

Daar brengen we kennis voor de vereniging bĳ elkaar, maar ook
ouders en verzorgers die wellicht buiten de club om met elkaar
zouden willen samenwerken.

Een mooie omgeving waar de meerwaarde van de vereniging direct
tot uitdrukking komt! Meld je hier aan: http://bit.ly/bw34linkedin

Jĳ twee uur voor de club, de Ministars en de JO-8 de leukste
momenten van de week. Want daar gaat het uiteindelĳk om. Samen
voetbal mogelĳk maken van jeugdsport. Voor je eigen kind, en voor alle
andere kinderen..

Aanmelden als vrĳwilliger kan hier:

https://www.blauwwit34.nl/337/blauw-wit-34-aanmelden-vrĳwilliger/

Of via het emailadres: vrĳwilligerszaken@blauwwit34.nl

Meld je aan als Vrĳwilliger!

Welkom bĳ ons netwerk!

http://bit.ly/bw34linkedin
http://bit.ly/bw34linkedin
https://www.blauwwit34.nl/337/blauw-wit-34-aanmelden-vrijwilliger/
mailto:vrijwilligerszaken@blauwwit34.nl 




Leiders en trainers weten dat voor alle spelers ‘speelplezier’ voorop
staat. Door te trainen en te begeleiden op het juiste individuele niveau
helpen ze spelers om te groeien.

Leiders en trainers helpen de spelers om de wereld van voetbal te
ontdekken. Ze laten spelers kennismaken met alle posities en rollen.
Dat kunnen ze, omdat ze heel goed weten wie de spelers zĳn, en hoe
ze de spelrs kunnen helpen om hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen.

Leiders en trainers weten dat elke speler anders is. Ze benutten dat
om tĳdens het jeugdvoetballeerproces samen te ontdekken wie
aanleg heeft voor welke rol. Dat proces begeleiden ze actief door
wisselingen van positie te stimuleren, en spelers de aandacht te
geven die bĳ hen past. Ze herkennen de diverse persoonlĳkheidjes en
geven complimenten die aanstekelĳk werken voor alle spelers

Leiders en trainers helpen spelers om te groeien in teamsport.
Ministars en JO-8 zĳn nog weinig zelfstandig maar kennen wel de
behoefte om te presteren. Dat doen ze samen, maar vaak nog heel
erg op zichzelf gericht. Door spelvormen aan te bieden worden ze
langzaam aan een klein beetje een team. Op het veld beginnen de
spelers elkaar te zien als medespeler, iemand voor wie je iets over
hebt. Samen aanvallen en samen verdedigen krĳgen betekenis, maar
we verwachten nog niet teveel van ze.

Leiders en trainers krĳgen hulp van ouders, want ouders zĳn de
belangrĳkste bron van helpende handen voor, tĳdens en na de
wedstrĳden. Leiders en trainers vragen ouders om doelen te
verplaatsen, velden klaar te maken, shirts en broekjes te wassen, op -
en neer te rĳden naar toernooien en wedstrĳden en nog veel meer
dingen die ouders heel goed kunnen. En de ouders doen dat graag!

Leiders en trainers zĳn … ouders: Leiders en trainers bestaan bĳ
voorkeur uit een ouder van een speler uit het team. De dankbaarheid
van de spelertjes is uiteindelĳk zeer groot. De staf krĳgt begeleiding
van de jeugdcoördinator. Er is een handboek, er is ervaring. Wĳ doen
het niet voor het eerst, maar we willen wel heel graag leren van en
met nieuwe ouders, om het nog beter te maken.

De wedstrĳden worden begeleid door een ouder. Ook die sturen
we niet zomaar het veld op. Alles wat je wilt weten over begeleiden,
trainen, coachen en leiden van spelers leren we je graag op basis van
expertise van de KNVB en onze eigen ervaring over leerlĳnen en
opleiden.

De wereld van Leiders en Trainers
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Website BlauwWit ‘34

https://www.blauwwit34.nl/

Informatie voor vrĳwilligers

https://www.blauwwit34.nl/340/welkom-vrĳwilliger

Telefoonnummer van mĳn TRAINER

Telefoonnummer van mĳn TEAMLEIDER

Mĳn training is op

Van

Kun je niet trainen? Meld je dan
uiterlĳk een uur vantevoren af bĳ jeTRAINER

Kun je een wedstrĳd niet
meespelen? Meld je dan minimaal

twee dagen voor de wedstrĳd af bĳ jeTEAMLEIDER

Belangrĳke informatie

mailto:vrijwilligerszaken@blauwwit34.nl 
https://www.blauwwit34.nl/
mailto:vrijwilligerszaken@blauwwit34.nl 
https://www.blauwwit34.nl/340/welkom-vrijwilliger
mailto:vrijwilligerszaken@blauwwit34.nl 
mailto:vrijwilligerszaken@blauwwit34.nl 
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