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WELKOM!

Welkom bij DHL! Wij zijn een middelgrote vereniging van meer dan honderd jaar oud met een

familiair karakter: ontspannen en ongedwongen. De club kent een rijke geschiedenis waar we

trots op zijn. Veel beeldmateriaal en verhalen staan op onze website. Leuk om eens te lezen en

bekijken. Sportief presteren en plezier gaan bij ons hand in hand.

Dit boekje maakt je wegwijs binnen onze mooie vereniging. Het bevat informatie over onze

visie, missie, ambities en doelstellingen, zowel op sociaal vlak als op voetbalgebied. Tevens

staat uitgebreid omschreven hoe we georganiseerd zijn. Je treft in dit boekje ook informatie

over de faciliteiten, veiligheid en hygiëne, de wedstrijden en trainingen. Maar ook de normen

en waarden die wij hanteren en dus ook verwachten van onze leden, supporters en andere

betrokkenen. Kortom: alle informatie die nodig is om de verwachtingen van jou als lid, jouw

taak of verantwoordelijkheid bij DHL goed te kunnen uitvoeren.

We kunnen uiteraard nooit helemaal compleet zijn. Heb je vragen? Opmerkingen? Suggesties?

Neem even contact met ons op. Op www.sv-dhl.nl staat hoe je ons kunt bereiken.

Heel veel voetbalplezier!

De Jeugdcommissie van DHL
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MISSIE & VISIE

Onze visie is eenvoudig: DHL is een vereniging voor iedereen die wil voetballen in Delft en

omgeving. Presteren en plezier in het voetbal gaan bij ons hand in hand. Wij zijn er voor alle

geledingen in de samenleving. DHL is een sociale ontmoetingsplek voor haar leden en

bezoekers, waar vrijwilligers hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

DHL staat voor een duidelijk herkenbare, positieve clubcultuur. We zijn een familiare vereniging

waar ambitie en recreatie hand in hand gaan. Plezier in de voetbalbeleving staat voor ieder lid

op ieder niveau centraal.

Plezier ontstaat als spelers hun voetbalkwaliteiten in een veilige en positieve omgeving kunnen

ontwikkelen. Ieder binnen zijn of haar eigen mogelijkheden en op zijn of haar eigen niveau.

Het is dan ook onze missie om alle kinderen en jongeren uit Delft en omgeving de mogelijkheid

te bieden zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een

plezierige manier zowel prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen.

Het spel dat we binnen DHL beoefenen is voetbal, waarbij we als vereniging de ambitie hebben

om een gezonde amateurclub te blijven. Desalniettemin willen we onze jeugd leren te genieten

van een overwinning, leren tegen zijn of haar verlies te kunnen en respect te tonen voor

scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders en publiek



ORGANISATIE

We vinden het belangrijk bij DHL om met een goede organisatie en veel vrijwilligers het

voetbal voor de jeugd mogelijk te maken. De samenstelling van het bestuur en het

organogram van de vereniging staat op onze website. We kennen bij de jeugd de volgende

gremia, functies en rollen. Alle details rondom de organisatie en de functies hieronder staan in

het functieboek. Op hoofdlijnen zijn we bij de jeugd als volgt georganiseerd.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie (JC) is verantwoordelijk

voor de totale organisatie en het goed

functioneren van de Jeugdafdeling van DHL.

De JC bestaat uit de voorzitter, de

algemeen jeugdcoördinator, de technisch

jeugdcoördinator en de jeugdsecretaris. De

voorzitter vertegenwoordigt ‘de jeugd’ in

het hoofdbestuur van DHL. De

jeugdcommissie vergadert maandelijks. Op

onze website staan de contactgegevens.

Coördinatoren

Binnen de jeugd is onderscheid gemaakt in

een organisatie gedeelte en het voetbal

gedeelte. Alles wat te maken heeft met het

spel, trainingen, wedstrijden, tactiek et

cetera valt onder de verantwoordelijkheid

van de technisch jeugdcoördinator.

Daarover later meer. Alles daaromheen valt

onder de verantwoordelijkheid van de

algemeen jeugdcoördinator. Deze krijgt

ondersteuning van coördinatoren en leiders.

Elke leeftijdsgroep heeft een coördinator. Hij

of zij verzorgt de organisatie van de totale

leeftijdsgroep. De coördinator is

aanspreekpunt voor de algemeen

jeugdcoördinator en de leiders en verzorgt

de communicatie vanuit jeugdcommissie en

bestuur richting de diverse teams.

Coördinatoren staan voor het goed reilen en

zeilen binnen een leeftijdsgroep in nauw

contact met de hoofdtrainers. De contact

gegevens van de coördinatoren staan op

onze website.

Leiders

Alle teams bij DHL hebben een leider. Deze

is voor zowel de spelers als

ouders/verzorgers het eerste

aanspreekpunt. Ongeacht de aard van de

vraag of het probleem zal de leider als

aanspreekpunt beoordelen of hij/zij dit

gelijk kan beantwoorden en oplossen. Zo

niet dan vindt overleg plaats met de

coördinator van de betreffende

leeftijdscategorie.

Hoofdtrainers

Elke leeftijdsgroep staat voetbaltechnisch

onder leiding van een hoofdtrainer. Hij of zij

is verantwoordelijk voor de doorvertaling

van het voetbaltechnisch beleid binnen de

leeftijdscategorie en valt onder de

verantwoordelijkheid van de technisch

jeugdcoördinator. Meer hierover en de

contactgegevens staan op onze website.

https://www.sv-dhl.nl/1018/organigram-sv-dhl/
https://www.sv-dhl.nl/
https://www.sv-dhl.nl/461/cordinatoren/
https://www.sv-dhl.nl/398/jeugdopleiding/


Trainers

Elk team heeft een of meerdere trainers. Zij

zijn samen met de hoofdtrainer van de

leeftijdsgroep verantwoordelijk voor het

verzorgen van de trainingen gedurende het

seizoen.

Coaches

Elk team heeft een coach. Hij of zij staat in

nauw contact met de trainers, de

hoofdtrainer en de leider. De coach verzorgt

de tactiek van een team tijdens een

wedstrijd en geeft spelers aanwijzingen en

feedback. Het heeft de voorkeur dat één

van de trainers deze rol vervult.

Activiteitencommissie

Naast voetballen organiseren we voor onze

jeugd allerlei activiteiten. Dit wordt

georganiseerd door een paar enthousiaste

vrijwilligers die de activiteitencommissie

vormen. Contactgegevens staan op de

website.

Jaar- en speeldagenkalender

De KNVB maakt elk jaar een

speeldagenkalender. Deze gebruiken wij bij

DHL als jaarkalender waarin diverse

activiteiten, overleggen, de zomer- en

winterstop, de procedure voor de

teamindelingen en andere organisatorische

aspecten worden opgenomen. Hij staat op

onze website.

In- en uitschrijven bij DHL

Inschrijven en opzeggen van het

lidmaatschap verloopt via de

ledenadministratie. Het inschrijven kan pas

nadat iemand vier keer heeft meegetraind

en verloopt via het digitale inschrijfformulier

op onze website. Opzeggen en uitschrijven

doe je ook via het elektronische formulier

op onze website. Mondeling inschrijven of

opzeggen is dus niet mogelijk. Meer

informatie hierover staat op onze website.

Daar staat in de jaarkalender ook het

uiterlijke moment waarop je ingeschreven

moet zijn om in de teamindeling voor het

volgend seizoen meegenomen te kunnen

worden. Indien de teams gedurende het

seizoen vol raken met aantal spelers, geldt

het principe: degene die zich als eerste

heeft ingeschreven wordt het eerste

ingedeeld zolang er ruimte is/komt en het

ook op hetzelfde niveau gespeeld kan

worden. Jeugdcommissie zal indien hier niet

aan voldaan kan worden besluitvormend in

zijn.

Contributie

Om bij DHL te kunnen voetballen, betaal je

jaarlijks contributie. Deze bestaat uit een

vereniging deel, een leeftijdsgebonden deel

en voor de jeugdleden ook een

kledingbijdrage. De hoogte en de procedure

voor betaling staat op onze website. Ben je

niet uitgeschreven vóór 1 juni van het

betreffende jaar, ben je ook in het nieuwe

seizoen lid en betaal je daarvoor je

contributie. Heb je niet betaald en geen

afspraak gemaakt met ledenadministratie

over de betaling, mag je niet voetballen en

komt er een financiële blokkade in

Sportlink, waardoor je ook niet bij andere

verenigingen kunt voetballen.

De Sponsorcommissie

De sponsorcommissie zet zich stevig in om

via werving van externe financiering de

contributie op een aanvaardbaar niveau te

houden.

https://www.sv-dhl.nl/397/commissies/
https://www.sv-dhl.nl/468/speeldagenkalender/
https://www.sv-dhl.nl/393/aanmelden/
https://www.sv-dhl.nl/408/contributie/
https://www.sv-dhl.nl/385/sponsoring/


FACILITEITEN

Materiaal en kleding

Bij DHL voetballen we wedstrijden in een

wit shirt, groene broek en groene sokken

met witte bies. De wedstrijdkleding krijgt

iedere jeugdspeler aan het begin van het

seizoen uitgereikt door de leider van het

team waarin de speler is geplaatst. De

leasekosten hiervoor zijn verwerkt in de

contributie. Sokken dienen zelf aangeschaft

te worden. Ze zijn te koop aan de bar in de

kantine. Deze kleding mag uitsluitend

gedragen worden tijdens wedstrijden. Shirts

en broeken worden per team bewaard in

een kledingtas en door één van de ouders

gewassen. Dit mag rouleren.

Overige DHL-kleding en -tassen kunnen

worden aangeschaft in onze Beltona

webshop. Ballen worden per team verstrekt.

Alle andere voetbalbenodigdheden (hesjes,

pionnen, hoedjes, trampolines, laddertjes

enzovoorts) krijgen de trainers en coaches

beschikbaar gesteld via de materiaalman.

DHL stelt sportieve en representatieve

kleding beschikbaar aan trainers en coaches

die minimaal twee keer per week actief zijn

voor DHL. In bepaalde situaties kunnen

vrijwilligers korting krijgen op de aanschaf

van DHL-kleding.

Kantine en bardienst

Voor ouders, bezoekers en uiteraard onze

jeugd- en seniorenleden hebben we bij DHL

een kantine waar een drankje en wat te

eten genuttigd kan worden. De bezetting

wordt geregeld door de barcommissie en

ouders van jeugdleden. Elk team heeft een

paar keer per seizoen bardienst. De leider

van elk team regelt een paar ouders die in

een tijdsblok van zo’n drie tot vier uur de

inwendige mens van onze leeuwen en hun

gasten verzorgen. We verwachten van elke

ouder of verzorger dat hij of zij één of twee

keer per seizoen achter de bar of in de

keuken meedraait. Je tekent hiervoor bij de

inschrijving van je kind bij DHL. Maar,

belangrijker, het is ook erg gezellig en je

leert veel DHL’ers kennen.

https://dhl.beltona.com/
https://dhl.beltona.com/


VEILIGHEID & HYGIËNE

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Net als vele andere organisaties vinden wij

het belangrijk dat iedereen die actief en

fysiek met onze jeugdleden in de weer zijn,

van onbesproken gedrag zijn. Daarom

vragen wij een Verklaring Omtrent het

Gedrag aan voor onder andere alle

jeugdtrainers en coaches.

Kleedkamers en douchen

De kleedkamers bij DHL worden gebruikt

voor de voorbespreking van de wedstrijd,

een momentje van rust tijdens de wedstrijd

en de evaluatie van de wedstrijd. Uiteraard

gebruiken we de kleedkamers ook voor het

omkleden en douchen. Vanwege hygiëne,

gezondheid én een stukje teamsfeer en

teambuilding adviseren wij ten zeerste om

jeugdspelers na de wedstrijd gezamenlijk te

laten douchen. Uiteraard bieden we meiden

in gemengde teams de mogelijkheid om

zich apart om te kleden en te douchen.

Tenslotte: we hebben bij DHL een mooie

accommodatie. Dat houden we natuurlijk

graag zo. De kleedkamer gebruik je zoals je

eigen huis: je houdt hem netjes en

opgeruimd.



VOETBALLEN

Visie

Voetbal lijkt eenvoudig: twee teams, een veld, een bal en een bepaalde tijd om méér

doelpunten te maken dan de tegenstander. Maar, voetbal is een complex spelletje. De bal is

altijd ‘vrij’ en voor alle spelers aan het spel speelbaar. Er zijn vele opties om te spelen,

waardoor er veel keuzes gemaakt kunnen worden. Die zijn vrijwel nooit hetzelfde. Dus, voetbal

is onvoorspelbaar. Het spel is dus resultaat-georiënteerd (in plaats van vorm-georiënteerd).

Het gaat ons om zo goed mogelijk voetbal met als effect: een overwinning. Dat doe je door

aan te vallen, te verdedigen en om te schakelen. Je moet opbouwen om te kunnen scoren. En

de opbouw verstoren, de bal veroveren om zélf weer op te kunnen bouwen.

Het team en de spelers bepalen de manier van aanvallen, verdedigen en omschakelen.

Daarvoor is spelinzicht nodig. Je moet ’t snappen om het door te hebben, sprak een

beroemde Amsterdamse voetballer ooit. En je moet goed met elkaar communiceren. Acties

uitvoeren mét en zonder bal. In een bepaalde tijd. Dus, heb je een uitstekende conditie, de

juiste technische vaardigheden, een winnaarsmentaliteit en een portie fysieke kracht

nodig om alle handelingen zonder kwaliteitsverlies te blijven uitvoeren. Collectief lever je dan

de gewenste prestatie: doelpunten en overwinningen.

Technische doelstellingen

Maximale ontwikkeling van voetbaltechnische vaardigheden in de 4 hoofdmomenten in het

voetbal: Aanvallen, Verdedigen, Omschakelen van Aanval naar Verdediging en van Verdediging

naar Aanval.

Ontwikkelen speelwijze/formatie:

11 tegen 11: basisformatie 1 : 4 : 3 : 3 of 1 : 3 : 4 : 3

8 tegen 8: basisformatie 1 : 3 : 1 : 3

6 tegen 6: basisformatie 1 : 3 : 2 of 1 : 2 : 1 : 2

Maximale ontwikkeling van een goede veldbezetting, druk zetten, op de helft van de

tegenstander spelen, verzorgd positiespel en balcirculatie.

Training afgestemd op leeftijdskenmerken (zie KNVB assist leeftijdsspecifieke kenmerken).



Circuittraining (Mini F tot en met JO13)

1ste training van de week werken we binnen het circuitmodel waarbij de groepen spelers

doorstromen tussen de verschillende voetbal vormen. Tweede training doen we in

teamverband.

Training in groepen (JO14 tot en met JO19)

De eerste training van de week werken we samenstelling groep bestaande uit spelers uit eerste

en tweede groep (kan wel weer in kleinere groepjes worden verdeeld)

tweede training van de week doen we in teamverband (samenwerking en communicatie tussen

spelers en trainers, saamhorigheid, 2 trainers op de groep, gelijke trainingsarbeid, onderlinge

concurrentie, kans om je in een hoger team te spelen)

Intensiteit: drie keer per week voetballen: twee trainingen en een wedstrijd.

Mogelijkheid voor een vierde keer (keepers en voetbalschool) op de vrijdag

Wenselijk om voor de prestatieteams een derde groepstraining mogelijk te maken, zodat

prestatie omhoog gaat en daardoor divisieniveau haalbaar wordt.

Om balvaardigheid te ontwikkelen is het van belang om tijdens Warming Up en eerste

oefenvormen handelingen met de bal centraal te stellen. (dribbelen, aannemen, passen,

passeren, afpakken, schieten).

Rol van het team en het individu

Om de doelstellingen te realiseren, stellen onze spelers het teambelang boven hun eigen

belang. Echter, als dit teambelang de ontwikkeling van een speler remt, kunnen we besluiten

de speler door te zetten binnen de eigen primaire leeftijdsgroep. Dit gebeurt altijd in overleg

met de betreffende speler en zijn ouders/verzorgers. De technisch jeugdcoördinator besluit

hierover, in afstemming met de betreffende hoofdtrainer. De trainer en leider van het team

accepteren deze beslissing.

Trainingsdoelstellingen

Alle jeugdleden van DHL kunnen twee keer per week trainen. We verwachten dat elke

jeugdspeler minimaal één keer per week traint. Trainingsdeelname wordt door de trainers

meegewogen bij de inzet van de jeugdspelers tijdens de wedstrijden. Afgelasting van een

training wordt in gezamenlijkheid besloten en gecommuniceerd vanuit de vereniging en zal dus

niet vanuit een trainer en/of een team besloten worden.

Keeperstraining

Tijdens de veldtrainingen staat de ontwikkeling van voetballers en het team centraal. Onze

trainers richten zich primair op het voetbal en de kwaliteiten van de spelers in het veld.



Keepers doen als volwaardige spelers mee, maar krijgen tijdens veldtrainingen geen speciale

aandacht. Om onze sluitposten eenzelfde kwalitatieve ontwikkeling te laten doormaken, bieden

we onze jeugdkeepers minimaal één keer per week een extra, specifieke keeperstraining aan.

Wij willen hiermee onze keepers optimaal laten functioneren in het doel. Daarbij gaat het niet

alleen om het aanleveren van keepers specifieke handelingen gericht op het voorkomen van

een doelpunt, maar (juist) ook om het veroveren van de bal achter de laatste linie en het

hervatten van het spel. Gelet op het belang van keeperstraining in de totale teamontwikkeling

verwachten we dat onze jeugdkeepers hieraan deelnemen.

Rol van de trainers (‘het kader’)

Opleiding

De technisch jeugdcoördinator voert binnen de jeugd het beleid uit dat door het Hoofd

Opleidingen van DHL is opgesteld. De hoofdtrainers vertalen dit beleid naar de leeftijdsgroep

waar zij verantwoordelijk voor zijn. De trainers voeren dit binnen de teams uit. Onze trainers

worden ondersteund en opgeleid door Hoofd Opleidingen. Het is de wens dat de jeugdselectie

teams worden getraind door gediplomeerde trainers die beschikken over vakmanschap, sociale

en communicatieve vaardigheden en ambitie. De vereniging heeft ook opleidingsbudget om de

trainers hierin te kunnen faciliteren.

Omgang met spelers

We richten ons bij DHL op de ontwikkeling van onze jeugd, op voetbaltechnisch en sociaal

gebied. Onze trainers onderhouden daarom een heldere en open communicatie met hun

spelers. Bij issues betrekken wij altijd de ouders/verzorgers in het gesprek.

Indeling jeugdteams

Leeftijdsklassen

Op dit moment hanteren we de volgende indeling. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de

spelers worden één of meerdere teams per leeftijdsklasse ingeschreven. Een volwaardig team

bestaat uit minimaal zes, acht of elf spelers plus drie wissels. Er wordt pas een nieuw team

opgestart (aangemeld bij de KNVB) als er minimaal een volwaardig team is met

speelgerechtigde (ingeschreven) spelers inclusief drie wissels én de bestaande teams in de

leeftijdsklasse ook volledig gevuld zijn.

Leeftijdsklasse Spelvorm en veld

Bovenbouw

JM O19/MO19 11 tegen 11 heel veld

JM O18 11 tegen 11 heel veld



JM O17 11 tegen 11 heel veld

JM O16 11 tegen 11 heel veld

Middenbouw

JM O15 11 tegen 11 heel veld

JM O14 11 tegen 11 heel veld

JM O13 11 tegen 11 heel veld

Onderbouw

JM O12 8 tegen 8 half veld

JM O11 8 tegen 8 half veld

JM O10 6 tegen 6 kwart veld

JM O9 6 tegen 6 kwart veld

JM O8 6 tegen 6 kwart veld

JM O7 / O6 (mini F) 4 tegen 4, achtste veld

Challengers

Indien er spelers zijn die nét niet een eerste elftal halen maar wel goed mee kunnen komen

kan er gekozen worden om een challengersgroep te maken in een tweede elftal. Dit heeft als

effect dat een eerste team standaard ingedeeld wordt met minder spelers (12 spelers) en het

tweede team met juist extra spelers (17 spelers), waaronder de challengersgroep. De spelers

in deze groep zullen beurtelings invallen bij het eerste elftal. Dit zal niet ten koste gaan van de

benodigde aantal spelers in het eigen elftal.

Meiden

Meisjes spelen in principe tot de JO13 op hun eigen niveau mee bij de jongens. Dit is goed

voor hun voetbaltechnische en fysieke ontwikkeling. Als er voldoende meiden zijn, kunnen we

overwegen om vanaf de MO13 een apart meidenteam in te schrijven. Als er voldoende meiden

blijven voetballen, hebben we ook een MO15, MO17 en een MO19. Als we een stabiel aantal

meiden bij DHL hebben, overwegen we een aparte ‘meidenlijn’ op te zetten. Getalenteerde

meiden kunnen toestemming krijgen om in de JO15 t/m JO19 bij de jongens te blijven

voetballen.



Teamindeling en selectiebeleid

Het indelen van teams en het selecteren van spelers is een lastige opgave die altijd tot veel

discussie leidt. Daarom hebben we hiervoor een aantal duidelijke regels. Het vertrekpunt voor

de indeling van een speler in een team is het geboortejaar. Daarna komt zijn niveau.

Uitgangspunt vormt dat spelers van gelijk niveau zo veel mogelijk in één team spelen.

Hierdoor ontstaat een omgeving waarin spelers zich goed kunnen ontwikkelen. Het juist

indelen van jeugdteams is essentieel voor een goede jeugdopleiding. Dit geldt in de volle

breedte van de leeftijdsgroepen.

Bij DHL kiezen we voor het opleiden en beter maken van spelers. Het is dan ook belangrijk dat

elk team dusdanig wordt ingedeeld dat het tot het uiterste moet gaan. Dat wil zeggen: niet te

hoog (dit kan demotiverend werken) en niet te laag (te weinig uitdaging). Uiteraard aangepast

aan de technische, tactische, conditionele en mentale kwaliteiten. Het inschatten van de juiste

weerstanden is daarom zowel voor spelers als teams erg belangrijk.

De procedure voor het indelen van de teams bij DHL is als volgt:

Trainers en coaches zien hun spelers elke week voetballen. Zij staan dan ook aan de basis van

de indeling. Gedurende het seizoen vindt er afstemming met de hoofdtrainers plaats over

ontwikkeling van de spelers. De hoofdtrainer heeft natuurlijk ook zijn eigen waarnemingen

hierbij.

● Eind eerste kwartaal (Medio maart) beginnen we met de voorbereidingen voor de

indelingen voor het nieuwe seizoen. Dit bestaat uit het vaststellen van het aantal teams

per leeftijdsklasse: hoeveel leden hebben we en hoeveel teams kunnen we maken?

● Vervolgens maken we een voorlopige indeling.

● Gedurende het hele seizoen laten we positief ontwikkelende spelers ‘stagetrainingen’ of

inval wedstrijden bij andere teams doen, om de weerstand bij een ander team te

bekijken.

● In het tweede kwartaal (Medio mei) gaan we op basis van waarnemingen en ervaringen

in het eerste kwartaal, trainen in andere samenstellingen. De hoofdtrainers maken

samen met de trainers en de leeftijd coördinator een concept-teamindeling, waarbij de

technisch jeugdcoördinator in informerende zin betrokken wordt. De indeling wordt

daarna tussen hoofdtrainer en technisch jeugdcoördinator besproken en in concept

vastgesteld.

● In het tweede kwartaal (medio juni) geven de trainers een inschatting van de indeling

van hun team in een klasse voor het volgende seizoen. Deze inschatting wordt door de

hoofdtrainers met de technisch jeugdcoördinator vastgesteld. Op het moment dat

spelers in een ander team komen, nemen we contact op met de speler en zijn/haar

ouders.

● Vervolgens wordt de concept teamindeling medio juli gecommuniceerd met spelers en

ouders. Dit gebeurt vanuit de vereniging, centraal. Iedereen die vragen of opmerkingen



heeft, kan contact opnemen met de hoofdtrainer van de betreffende leeftijdsgroep.

Hij kan samen met de technisch jeugdcoördinator alle vragen beantwoorden.

● Na de zomervakantie, bij aanvang van het nieuwe seizoen, wordt de voorlopige indeling

de definitieve indeling.

● Vóór 1 juni ingeschreven leden, worden meegenomen in de teamindeling. Leden die

erná inschrijven, worden geplaatst waar plaats is.

Elke speler speelt primair de wedstrijden in zijn of haar eigen team. Hij of zij kan indien

gewenst invallen bij andere teams. Dat zal niet ten koste gaan van zijn of haar inzet in het

eigen team.

De bovenstaande regels worden elk jaar geconcretiseerd in onze jaarkalender met specifieke

data. Vroeg in het seizoen start het overleg met de trainers en coördinatoren om iedereen

ermee bekend te maken en er vervolgens ook naar te handelen.

Instroom nieuwe jeugdleden

Nieuwe jeugdleden die gedurende het seizoen bij DHL willen komen voetballen, gaan eerst

meetrainen voordat ze worden ingedeeld. De hoofdtrainer en de coördinator van een

leeftijdsgroep bepalen aan de hand van de grootte van de bestaande teams of en wáár er

ruimte voor de nieuwe speler beschikbaar is. De speler wordt daar geplaatst, tenzij er

aantoonbaar sprake gaat zijn van disbalans in het team (qua uitdaging en motivatie). Dan

wordt de speler elders ingedeeld. Datzelfde geldt voor spelers die vlak voor aanvang van het

nieuwe seizoen inschrijven. Het doorschuiven van een speler binnen een leeftijdsgroep kan

nooit leiden tot het lager indelen van een andere speler uit het ‘ontvangende team’. De

consequentie is dan dat het team meer wissels heeft. Tijdens het eerste kwart van het nieuwe

seizoen wordt de indeling opnieuw bekeken en kunnen spelers in een ander team worden

ingedeeld.

Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen altijd worden gemaakt. De Jeugdcommissie

besluit, op voordracht van de technisch jeugdcoördinator.

Voortgangsgesprekken met spelers en trainers

We hebben bij DHL de beschikking over een geavanceerd spelervolgsysteem. In dit systeem

houden de trainers bij wat de aanwezigheid is van de verschillende spelers. Tevens wordt de

oefenstof en de ontwikkeling van de spelers hierin vastgelegd. Op basis van deze registratie

kunnen voortgangsgesprekken gehouden worden die mede bepalend zijn voor de indeling van

de teams.

Gedurende het seizoen zijn er diverse voortgangsgesprekken tussen de hoofdtrainers en de

technisch jeugdcoördinator, tussen hoofdtrainers en trainers in een bepaalde leeftijdsgroep en



tussen de trainers en hun spelers. Het gesprek tussen technisch jeugdcoördinator en

hoofdtrainer staat in het teken van de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid, de

ontwikkeling van de hoofdtrainer en relevante opleidingsmogelijkheden. De

voortgangsgesprekken tussen hoofdtrainers en de trainers gaan over het functioneren en

ontwikkeling van de trainers. Daarbij komen tevens opleidingsmogelijkheden aan bod. De

technisch jeugdcoördinator kan hierbij ondersteunen. Gesprekken tussen trainers en spelers

gaan over de ontwikkeling van de speler, het functioneren binnen de groep, sterke en zwakke

punten en de manier waarop de speler hiermee kan omgaan.



Wedstrijden

Elk team heeft een coach, die de

verantwoordelijke taak heeft om het team

tijdens de wedstrijd een sportieve en

sociale topprestatie te laten leveren. Vaak

wordt deze rol door de trainer ingevuld. Op

onze website staat een document dat

coaches kan helpen om op een zo leuk

mogelijke manier te coachen. Elk team

heeft ook een leider, die de meer

organisatorische taken op zich neemt.

Vervoer uitwedstrijden

De leider van een team is verantwoordelijk

voor het organiseren van vervoer naar een

uitwedstrijd. Het is aan hem of haar om

afspraken te maken over het met elkaar

meerijden.

Het digitale wedstrijdformulier

De leider is verantwoordelijk voor het

invullen van het digitale wedstrijdformulier,

in overleg met de coach. Dit gebeurt via de

app ‘Wedstrijdzaken’. Het wijst zich vanzelf.

De coördinatoren kunnen je helpen mocht

je er niet uitkomen.

Wedstrijdduur, aantal spelers,

wisselspelers, lenen/uitlenen

Elke leeftijdsgroep heeft een andere

wedstrijdduur. In de B-categorieën mag

doorlopend gewisseld worden.

Limonade

Elke wedstrijd is er in de rust limonade voor

de jeugdspelers. De leider is

verantwoordelijk met behulp van de

aanwezige ouders voor het afhalen in de

kantine, zowel voor het eigen team als voor

de tegenstander.

Publicatie van verslagen / foto’s en filmpjes

Het is natuurlijk leuk als er iemand een

verslagje, wat foto’s of filmpjes van de

wedstrijd maakt. In verband met de privacy

publiceren we dit niet namens DHL zonder

uitdrukkelijke toestemming van de

betrokken spelers en ouders.

Scheidsrechters en spelbegeleiders

Wedstrijden van de JO8, JO9 en JO10

worden begeleid door een spelbegeleider.

Deze laat de kinderen zoveel mogelijk

voetballen en situaties met elkaar oplossen.

Hij beweegt mee met het spel. Wanneer het

spel het nodig maakt kan de spelbegeleider

het veld in bewegen. De spelbegeleider

bewaakt de spelregels, legt de spelregels

uit en zal alleen bij onduidelijkheid

corrigeren en een beslissing nemen door

middel van een fluitsignaal. De coach/leider

van de thuisspelende club levert een

spelbegeleider. Vanaf de JO13 worden

wedstrijden geleid door een scheidsrechter

die bij DHL door de

scheidsrechterscoördinator wordt geregeld.

Heb je wat aan te merken op de leiding?

Reageer dan niet meteen vanuit je emotie,

maar bespreek het even één op één en ná

de wedstrijd wanneer de gemoederen

bedaard zijn met de leidsman of -vrouw.

Gele/rode kaarten/ schorsingen

Consequenties vanwege gele of rode

kaarten en bijbehorende boetes vanuit de

KNVB zijn altijd voor rekening van de

betreffende (ouders/verzorger) speler.



Coachen en aanmoedigen

Voetbal moet leuk blijven, ook langs de lijn.

Maar elk weekeinde weer vergeten te

fanatieke papa’s en mama’s dat voetbal

‘slechts’ een spelletje is. Fout gedrag van

ouders langs de lijn heeft onmiddellijk zijn

weerslag op die van de kinderen. De regel

bij DHL is eenvoudig: de coaches (trainer

en/of leider) coachen, de ouders moedigen

aan. De ouders en toeschouwers bemoeien

zich niet met hoe er gevoetbald wordt en

wat zoon- of dochterlief in het veld moet

doen. Ouders en toeschouwers doen wat er

van ze verwacht wordt: aanmoedigen,

juichen en troosten! Mochten er toch zaken

zijn die besproken moeten worden doen we

dit na de wedstrijd met elkaar zonder dat

de kinderen daarbij zijn.

Afmeldingen en consequenties bij niet-tijdig

informeren

Het kan een keer gebeuren dat je niet kunt

trainen of aan een wedstrijd kunt meedoen.

Je meldt dat zo snel mogelijk bij de trainer.

Bij een training uiterlijk de dag ervoor om

17.00, bij een wedstrijd uiterlijk op

donderdag 17.00, tenzij het al eerder

bekend is zoals vakantie. Dan is er nog

voldoende tijd om eventueel een speler uit

een ander team te lenen. De coach/leider

van een team vraagt dan primair bij een

lager team in de leeftijdsklasse of deze

invallers kan missen. Daarbij kan hij de

positie in het veld aangeven, maar niet om

specifieke spelers vragen.

Oefenwedstrijden

1. Thuis? Week van tevoren check

wedstrijdsecretariaat veld en ruimte

2. Daarna inplannen en afspreken

oefenwedstrijd

3. Vijf dagen vooraf: aangeven

wedstrijdsecretariaat dat hij

doorgaat

4. Verzoek scheidsrechterscoördinator

om een scheidsrechter

5. De prioriteit voor beschikbaarheid

van een veld is:

a. Officiële KNVB wedstrijd

b. Training van een team en

wedstrijden Haaglanden Cup

c. Oefenwedstrijd

6. Kleedkamer wordt door

wedstrijdsecretariaat toegewezen,

verplicht gebruiken

7. Team vangt zélf tegenstander en

scheidsrechter op

8. Regelen bardienst

9. Voor de wedstrijd kleine doeltjes

verwijderen, achter de hekken

10.Na de wedstrijd materiaal/vlaggen

opbergen.



Toernooien en het eigen DHL Toernooi

Aan het eind van het seizoen zijn er diverse toernooien. Deze dragen bij uitstek bij aan het

clubgevoel. Ieder team wordt ingeschreven voor een aantal toernooien. We verwachten van

onze teams en jeugdleden dat zij nét als aan competitiewedstrijden deelnemen aan alle

toernooien waarvoor het team is ingeschreven. We hebben daarnaast het DHL-thuistoernooi.

Ieder team (en ieder jeugdlid) doet verplicht mee aan het DHL-thuistoernooi.

Het visitekaartje naar de clubs in onze omgeving én een belangrijke commerciële

inkomstenbron om DHL als vereniging gezond te houden.

Doorstroom naar de senioren

De coördinator van de senioren is verantwoordelijk voor het regelen van de doorstroom van de

oudste jeugd naar de senioren. Medio april starten de gesprekken hierover. De jeugdcommissie

geeft bij de coördinator van de senioren aan welke leden/teams het betreft.



COMMUNICATIE

Interne communicatie

Besluiten en berichten vanuit het bestuur van DHL worden door bestuurslid communicatie en

PR met de leden gedeeld. Dit gebeurt via e-mail, Social media, WhatsApp berichten of

berichtgeving op de website. Ieder kwartaal ontvangen onze leden en vrijwilligers Het

Leeuwennieuws, de nieuwsbrief van sv DHL. Alle andere communicatie over zaken die de jeugd

van DHL aangaan, gebeurt door de Jeugdcommissie van DHL. Bestuurslid communicatie en PR

kan ook berichtgeving namens de Jeugdcommissie versturen.

Specifieke communicatie over bijzonderheden over wedstrijden en wijzigingen in trainingen

van teams gebeurt door de leider/trainer. Communicatie over specifieke situaties met

jeugdleden gebeurt persoonlijk en niet in groepsapps of mailwisselingen met iedereen.

Coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor een betreffende leeftijdsgroep. Zij communiceren

vaak ook berichtgeving vanuit de jeugdcommissie richting trainers, leiders en ouders.

Andersom: ouders gaan naar de leiders, leiders naar de coördinatoren, zij naar de algemeen

jeugdcoördinator die de jeugdcommissie kan betrekken indien nodig.

De teamindeling wordt centraal vanuit DHL namens de jeugdcommissie gecommuniceerd.

Whatsapp

Voor alle ouders van jeugdleden wordt er door de coördinatoren een WhatsApp groep

aangemaakt voor gerichte communicatie vanuit de vereniging. De oudere jeugd heeft ook

eigen appgroepen onder de spelers. Bij specifieke situaties met een jeugdlid zullen altijd de

betreffende ouders/verzorgers worden betrokken.

Vaste bijeenkomsten en overleggen

De Jeugdcommissie, de coördinatoren en de leiders hebben periodiek hun eigen

afstemmingsoverleg. Voor de ouders is er aan het begin van elk seizoen een

openingsbijeenkomst: ‘De aftrap’. Hierin geeft de Jeugdcommissie een toelichting op het

jeugdbeleid van DHL, de jaarkalender met belangrijke momenten en specifieke

aandachtspunten voor het komende seizoen. Er is ruim gelegenheid om al je vragen te stellen

en kennis te maken met elkaar en de vele vrijwilligers.



NORMEN & WAARDEN

Sportiviteit, respect en vertrouwen

DHL heeft een uitgewerkt veiligheidsbeleid. Daarin staan de uitgangspunten, algemene

gedragsregels en nadere uitwerkingen voor spelers en begeleiders. Je kunt ze vinden op onze

website. Ook heeft DHL een vertrouwenscommissie. Heb je opmerkingen of vragen over

grensoverschrijdend gedrag of wil je een concreet incident bespreken met iemand die bekend

is binnen DHL, schroom dan niet om contact op te nemen. Meer informatie op onze website.

Tips of suggesties voor dit boekje? Of in het algemeen? Altijd welkom!

Neem even contact op met de Jeugdcommissie via jc@svdhl.nl.

Tekst en foto’s © sv DHL

https://www.sv-dhl.nl/768/veiligheid/
https://www.sv-dhl.nl/399/vertrouwenspersoon-dhl/
mailto:jc@svdhl.nl


Bijlage: verschillen tussen A-categorie en B-categorie seizoen 2021/2022

De jeugdteams in de leeftijdsklassen JO13 t/m JO19 die uitkomen in de hoofdklasse tot en met divisie 1,

behoren tot de zogenaamde ‘A-categorie’. Hiervoor gelden enkele speciale regels.

Jeugdvoetbal wissels

Categorie A senioren: Mannen, vrouwen en junioren JO18/JO19

5 wissels

● Tijdens de wedstrijd mag elk team maximaal vijf spelers wisselen;

● Voor die vijf wissels mogen tijdens de wedstrijd maximaal drie wisselmomenten (excl. de rust)

worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt;

● Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld.

Categorie A junioren: JO15 t/m JO17 en MO17 divisies

7 wissels

● Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven spelers wisselen;

● Voor die zeven wissels mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten (excl. de rust) worden

gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt;

● Spelers die al gewisseld zijn, mogen ook weer meedoen aan de wedstrijd;

● Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld.

Categorie A junioren: JO13 en JO14

Onbeperkt doorwisselen*

Categorie B: Alle klassen

Onbeperkt doorwisselen*

Lees meer >>

Vastspelen

Bij 15 wedstrijden in de A-categorie gespeeld te hebben (maakt niet uit hoeveel minuten) is een speler

vastgespeeld en mag deze niet meer in de B-categorie uitkomen.

Lees meer >>

Boete kaarten

Op grond van artikel 30, lid 4 en artikel 88, lid 6 sub a.2 RTA zijn onderstaande kosten verbonden aan

een tuchtzaak. De kosten voor een schriftelijke behandeling van registraties en/of strafoplegging zijn voor

de reguliere competitie, bekercompetitie en promotie- of degradatie competitie gelijk, namelijk:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/63974/vijf-wissels-toegestaan-het-betaald-voetbal-en
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/speelgerechtigdheid-veld


Senioren Junioren/ pupillen

Registratie zonder uitsluiting tot gevolg hebbende € 16,20 € 7,40

Registratie met uitsluiting tot gevolg € 28,60 € 16,20

Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd € 28,60 € 16,20

Strafoplegging na veldverwijdering € 28,60 € 16,20

De boete moet de speler zelf betalen, de speler krijgt hier een rekening voor van de

vereniging!

Lees meer >>

Verplaatsen van competitiewedstrijden

Voorwaarden:

● Het verplaatsen van wedstrijden in de categorie A is toegestaan, mits er door beide partijen

akkoord is gegeven.

● De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden.

● Alle nog te spelen wedstrijden voor de heel jaarscompetities zijn uiterlijk 1 mei gespeeld. Voor de

najaarsreeksen (jeugd) geldt dat deze uiterlijk 18 december 2021 gespeeld dienen te zijn. Hierna

is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

● De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn

doorgegeven.

● De medewerker wedstrijdzaken heeft altijd het recht om het verzoek, vanwege een eerlijk

competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan het eventueel kunnen behalen van een

periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen ten

behoeve van een volledig programma.

● Geen snipperdagen mogelijk.

Verplaatsen van bekerwedstrijden:

- Is niet mogelijk

Scheidsrechter

In principe stelt de KNVB scheidsrechters aan maar als dat niet lukt, moet de vereniging hiervoor zorgen.

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/tuchtzaken/veelgestelde-vragen-tuchtzaken

