
Informatie voor nieuwe voetbalouders  
 
Dit document is tot stand gekomen uit eigen ervaring en met hulp van anderen. Als nieuwe 
voetbalouder heb je wellicht de behoefte aan onderstaande informatie. Het is een kleine 
opsomming om nieuwkomers op weg te helpen. Veel plezier in het seizoen 2019-2020! 
 
Tekst: Maarten van Maarschalkerweerd & Erik van Raaij 
jeugdbestuur@rvv-blijdorp.nl 
versie 13 juli 2019 
 

Even iets algemeens 
 
Voetbal is een teamsport en uw keuze om te gaan voetballen is dus geen vrijblijvende keuze. 
Een heel team is afhankelijk van de inzet van elke speler, en daarmee ook deels afhankelijk van 
de inzet van de ouders. 
 
Als u kiest voor voetbal bij RVV Blijdorp dan gaan we ervan uit dat de speler bij alle trainingen 
kan zijn (JO6 en JO7 één keer per week, vanaf JO8 twee keer per week). Dus geen 
zwemlessen of andere sporten tijdens de trainingstijden. Het team rekent erop dat alle spelers 
tijd investeren om steeds beter te leren voetballen en te leren samenspelen. Bij teveel 
afwezigheid gaan we het gesprek aan met de vraag of blijven voetballen wel de juiste keuze is. 
 
Kiezen voor voetballen betekent ook kiezen voor het spelen van wedstrijden (op zaterdag). Het 
seizoen duurt van begin september tot half juni. De zaterdagen rondom de schoolvakanties zijn 
meestal vrij van wedstrijden; alle andere zaterdagen hebben meestal een wedstrijd. Houd hier 
rekening mee bij het plannen van vakanties en weekendjes weg. Vanaf de JO7 is het schema 
altijd zelf te volgen via de voetbal.nl app. De JO6 begint in de loop van het seizoen met 
wedstrijden op zaterdag op het eigen complex. 
 
 
Een jeugdlid van Blijdorp kenmerkt zich door: 

● aanwezig te zijn bij alle wedstrijden van zijn/haar team; 
● aanwezig te zijn bij alle trainingen van zijn/haar team; 
● zich bij afwezigheid tijdig af te melden voor trainingen en wedstrijden van zijn/haar team; 
● sportief en respectvol gedrag (is mild in zijn/haar bewoordingen) tegenover 



tegenstanders, scheidsrechters, medespelers, coaches en trainers, zowel binnen als 
buiten het veld; 

● respect te hebben voor eigendommen van de club, van medespelers en van bezoekers; 
● waardevolle spullen voorafgaand aan de wedstrijd bij de leider in te leveren. 

 
Een ouder van een jeugdlid van Blijdorp kenmerkt zich door: 

● het geven van het goede voorbeeld en respect te tonen voor iedereen op en rond het 
veld; 

● mild (correct) taalgebruik te gebruiken, waarbij zeker geen ruimte is voor kwetsende, laat 
staan discriminerende opmerkingen; 

● het aanmoedigen van de spelers op een positieve manier; 
● het coachen over te laten aan de trainer/coach;  
● het aanvaarden van beslissingen op het veld door de scheidsrechter / spelbegeleider; 
● positie in te nemen achter de omheining, als toeschouwer, dus niet in het veld; 
● te helpen bij het vervoer bij uitwedstrijden;  
● het aangaan van een normale discussie met een trainer of coach achter gesloten deuren 

(samen komen we er wel uit); 
● tijdig de contributie te voldoen. 

 
 

Maar wie doet wat? 
 
Coördinatoren per leeftijdsgroep 
In het seizoen 2019-2020 zijn dit de coördinatoren voor de leeftijdsgroepen JO6 tot en met 
JO10: 
JO6: vacature 
JO7: Iddo Meijer 
JO8: Robert-Jan de Gelder 
JO9: Floris Lewis 
JO10: Jahja Chaibi 
Ook de hogere leeftijden hebben elk een eigen coördinator. 
De werkzaamheden van een coördinator zijn: 

● verzorgen hoofdopzet trainingen 
○ oefenvormen 
○ tijden en aanwezigheid trainers aansturen 

● aanspreekpunt zijn voor coaches/trainers 
● sleutelbeheer en alarmcode clubhuis 

Aanspreekpunt voor de wachtlijst en het ledenbeheer is Erik van Raaij 
(juniorledenbeheer@rvv-blijdorp.nl). 
 
Wedstrijdcoördinator 
Dat is Ronald Ancher, ondersteund door Kenza de Looff en Maarten van Maarschalkerweerd. 



Te bereiken via wedstrijdsecretariaat@rvv-blijdorp.nl. De wedstrijdcoördinator is op zaterdag 
meestal te vinden in de bestuurskamer. De wedstrijdcoördinator: 

● weet welke kleedkamer je moet hebben 
● weet op welk veld je speelt 
● kan je even op weg helpen en heeft fluitjes voor de wedstrijd 
● wil altijd de einduitslag van de thuiswedstrijden horen 

 
Let op! Geef uitgeleende spullen terug. 
 
Trainer/Coach (Dit zijn ouders uit het team!) 

● Communiceert met ouders en is eerste aanspreekpunt voor teamleden/elftal; 
● Bepaalt de opstelling (tijdens wedstrijddag, geen discussie mogelijk); 
● Checkt welke kleedkamer/veld gebruikt gaat worden bij uit/thuiswedstrijden (bij de 

wedstrijdcoördinator voor thuiswedstrijden) en geeft dit door aan team; 
● Geeft eindstand bij thuiswedstrijd aan de wedstrijdcoördinator door; 
● Wijst 1 of meerdere hulpouders aan; 
● Is het aanspreekpunt voor de ouders; 
● Komt naar de bijeenkomsten die de coördinator voor de trainers/coaches organiseert; 
● Neemt verantwoordelijkheid voor de materialen van het team (zak met ballen, hesjes, 

hoedjes) en de algemene materialen van de vereniging (pionnen, goaltjes); 
● Neemt verantwoordelijkheid voor het opzetten en afbouwen van de veldjes bij 

thuiswedstrijden.  
 
Hulpouder(s) 

● Wordt/worden aan het begin van ieder seizoen aangewezen door de trainer/coach. 
Uiteraard in overleg; 

● Zorgt voor drinken tijdens de rust voor gasten en eigen team (bij thuiswedstrijd op te 
halen bij kantine; bij uitwedstrijd navragen bij coach tegenpartij!); 

● Kan op verzoek van de trainer/coach verantwoordelijkheid nemen voor communicatie via 
de Whatsapp groep rondom wedstrijdtijden, carpoolafspraken en dergelijke. 

 
Ouders 

● Komen naar de informatieavond van de vereniging en naar de teambijeenkomsten die 
de trainer/coach organiseert; 

● Zorgen ervoor dat hun kinderen bij trainingen en wedstrijden dubbel gestrikte veters in 
de voetbalschoenen hebben en scheenbeschermers dragen. En bij wedstrijden in tenue 
komen. Geen scheenbeschermers? Dan mag je NIET trainen of spelen! 

● Zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer bij uitwedstrijden (let wel: carpool afspraken 
vooraf of op de club zijn prima mogelijk); 

● Geven ruim op tijd aan als een kind niet kan spelen (doorgaans via een Whatsapp 
groep) en komen op tijd; 

● Zeggen ook bij verzuim van trainingen op tijd af; 
● Dienen zelfstandig de communicatie op de website  www.rvv-blijdorp.nl  in de gaten te 

http://www.rvv-blijdorp.nl/


houden (afgelastingen en diverse mededelingen); 
● Komen tijdens de rust liever NIET in de kleedkamer en roepen hun kind niet bij zich. 

Geef de coach voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd de ruimte om 
afspraken met de pupillen te maken; 

● Zorgen ervoor dat kinderen na de wedstrijd douchen (niet verplicht maar wel goed om te 
stimuleren, zorg voor badslippers); 

● Helpen de coach/trainer en hulpouder(s) bij het opzetten en afbreken van de veldjes; 
● Nemen de verantwoordelijkheid om in onderling overleg thuiswedstrijden te begeleiden. 

 
Basisspelregels 

● 2 x 15 minuten bij O6 en O7; 2 x 20 minuten bij O8 en O9; 2 x 25 minuten bij O10. 
● 2-4 spelers per team bij O6; 4 spelers per team bij O7 (de groep van elf splitst in twee 

teams); 6 spelers per team bij O8, O9 en O10. 
● Hands bestaat niet (tenzij extreem opzettelijk). 
● Buitenspel bestaat nog niet. 
● Penalty bestaat ook niet. 
● Time-Out: Per helft vindt er een time-out plaats van 2 minuten. De begeleider heeft dan 

de mogelijkheid om positief terug te blikken en vooruit te kijken, en de pupillen kunnen 
wat drinken.  

● Achterbal: Een achterbal wordt vanaf de grond geschoten of gepasst. 
● Uitbal: Een uitbal wordt ingedribbeld. Dus niet gepasst! 
● Hoekschop: Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de hoek geschoten, gepasst of 

gedribbeld. 
● Vrije trap: Een vrije trap mag geschoten, gepasst of ingedribbeld worden. 
● Shake hands: Om positief gedrag verder te bevorderen worden voorafgaand aan de 

wedstrijd handen geschud en stellen de spelers zich aan elkaar voor. Na afloop volgt 
een high five als dank voor de leuke wedstrijd. 

● Bij de pupillen O6 t/m O10 is er geen scheidsrechter, maar een spelbegeleider 
aanwezig. Die staat buiten het veld en neemt enkel bij het onjuist toepassen van de 
spelregels een beslissing en legt dan de spelregels uit. 

● Bij de pupillen O6 t/m O10 worden er geen uitslagen en standen bijgehouden in de 
voetbal.nl app. Op de achtergrond worden de uitslagen wel door de KNVB verzameld en 
gebruikt voor de (her)indeling van de competitie. 

 
Vergeet me nietjes 

● Coaches en trainers zijn vrijwilligers, help ze een handje. 
● Hou zelf bij slecht weer de website van RVV Blijdorp in de gaten voor afgelastingen, dat 

doen coach en trainer ook, de website is HET communicatiekanaal voor iedereen. 
● De app voetbal.nl heeft alle informatie over de competities. Maak een account aan op 

www.voetbal.nl en installeer daarna de app op je smartphone. 
● Schroom niet om te vragen en te vertellen aan de trainers en coaches als er wat in de 

kinderhoofdjes speelt.  Spelplezier staat bij iedereen bovenaan. 
 



Kleding 
Om te kunnen voetballen heeft uw zoon/dochter de juiste kleding nodig. U kunt hiervoor terecht 
bij sportzaak Bob van der Heijden aan de Bergselaan. Tegen een vriendelijke korting kunt u hier 
het officiële RVV Blijdorp tenue aanschaffen. Ook dient uw zoon/dochter in bezit te zijn van 
voetbalschoenen en scheenbeschermers. Vanaf JO7 spelen de kinderen uit en thuis, en zijn 
schoenen nodig die op kunstgras en op echt gras gebruikt kunnen worden. 
 


