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Van de jeugdvoorzitter 
 
Beste lezer,   

 

Welkom bij voetbalvereniging ESTO. Met dit boekje willen we je graag informeren over het 

jeugdvoetbal bij ESTO. Wij hopen je hiermee een handig overzicht te bieden van de meest belangrijke 

zaken. Op de website van ESTO, www.esto.nl, kun je uiteraard nog veel meer informatie vinden.   

  

Wij hopen dat je heerlijke voetbaljaren mag beleven bij onze vereniging!   

  

Namens het bestuur van ESTO, 

Frank van Duyn, jeugdvoorzitter 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.esto.nl/
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Jeugdteams  
Bij Esto kun je komen voetballen vanaf je vierde verjaardag. Hieronder kun je zien hoe we de 

verschillende leeftijden hebben ingedeeld.   

 

4-5 jaar, Ieniemienies  
Meisjes en jongens kunnen vanaf 4 jaar bij ESTO terecht. Voor de 4- en 5-jarige spelertjes worden 

trainingen en onderlinge wedstrijden georganiseerd waarbij op een leuke en speelse manier kennis 

wordt gemaakt met het voetbalspel. De trainingen vinden om de week plaats op zaterdagochtend 

van 10.00 – 11.00 uur. Voor kleding wordt gezorgd, je moet alleen je voetbalschoenen en -kousen 

meebrengen. 

 

Vanaf 6 t/m 19 jaar: J/M O7 t/m J/M O19   
Met J/M 07 begint ook de echte competitie. Je begint op een kwart veld, daarna op een half veld en 

vanaf 12 jaar wordt er op een heel veld gespeeld. Ieder seizoen gaat de wedstrijd iets langer duren. 

Van 2x 20 minuten naar 2x 45 minuten.  

 

   
 

 

Trainen  
We streven ernaar om twee keer per week te trainen. Het trainen gebeurt in principe op de velden 

van de club. Gedurende de wintermaanden kan het voorkomen dat de Ieniemienies in de sporthal 

trainen.   

 

 

Uitrusting en veiligheid  
De wedstrijdoutfit van ESTO is een zwart-wit shirt met een zwarte broek en zwarte kousen. Dit 

wedstrijdtenue wordt door de club in bruikleen ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgen de 

jeugdleden vanaf de pupillen een trainingspak en een voetbaltas in bruikleen zodat iedereen er, iedere 

zaterdag, netjes uniform bijloopt. Bovengenoemde materialen mogen alléén bij de wedstrijden 

gebruikt worden. Als je een wedstrijd hebt op zaterdag, kom je in je wedstrijdpak naar de club.  

De spelers zijn tijdens de wedstrijden én tijdens de trainingen VERPLICHT scheenbeschermers te 

dragen. Kleding kan besteld worden via de website, https://www.esto.nl/693/aanvraag-kleding-

speler-keeper/. Ook kan er een afspraak gemaakt worden om kleding te ruilen.  

 

https://www.esto.nl/693/aanvraag-kleding-speler-keeper/
https://www.esto.nl/693/aanvraag-kleding-speler-keeper/
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Kampioenen  
Onze jeugdkampioenen eren we ieder seizoen met een echte "platte kar". Met veel herrie en kabaal 

rijden wij onze seizoenshelden door Bodegraven. Een waar spektakel!  

 

 
 

 

Jeugdscheidsrechter  
Wij stimuleren onze jeugd om al op jonge leeftijd ervaring op te doen als scheidsrechter. Vanaf je 12e 

jaar kun je opgeleid worden tot jeugdscheidsrechter/spelbegeleider en begin je met het begeleiden 

van de wedstrijden van de allerkleinsten. Uiteraard mag je rekenen op goede begeleiding van de club. 

Lijkt het je leuk om af en toe een wedstrijdje te fluiten, dan kun je je opgeven door een mailtje te 

sturen naar jeugdvoorzitter@esto.nl.  

 

Jeugdolympiade  
Het voetbalseizoen sluiten we traditioneel (al meer dan 50 jaar!) af met een jeugdolympiade. Tijdens 

dit tweedaags festijn gaan de teams met elkaar de strijd aan en wordt toegewerkt naar de 

penaltyfinale als afsluiting van het evenement met een professionele keeper uit de professionele 

voetbalcompetitie.    

 

           

mailto:jeugdvoorzitter@esto.nl
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Wat vinden wij belangrijk: onze ESTO-afspraken     
ESTO is een echte familievereniging waar we steeds de ideale combinatie willen leggen tussen 

prestatie en plezier. Hiervoor hebben we een paar afspraken met elkaar gemaakt:  

 

We willen presteren met plezier 

 Bij ESTO coachen en begeleiden wij op een positieve manier. 

 Wij geven de tegenstander en de scheidsrechter na de wedstrijd een hand, ongeacht de 

uitslag van de wedstrijd. 

 We gaan respectvol met elkaar om. Datzelfde geldt voor de tegenstander, scheidsrechter en 

andere vrijwilligers. 

 Bij ESTO lachen wij met elkaar, pesten wordt niet getolereerd. 

 Wij presteren om het beste uit onszelf te halen, grenzen te verleggen en onszelf te verrassen. 

 Voetbal is een teamsport, wij winnen en verliezen samen.  

 

Iedereen is welkom 

 We zijn allemaal gelijk, racisme, discriminatie of andere ongelijkheid wordt niet getolereerd. 

 

Afspraken komen we na 

 Je verschijnt op tijd op de training en voorafgaand aan de wedstrijd. 

 Kun je niet komen trainen of meedoen aan de wedstrijd, meld je dan op tijd af bij je 

trainer/leider. 

 Materialen zijn duur, we gaan hier dus netjes mee om. 

 Na de wedstrijd wordt er gedoucht (vanaf de JO08), zowel bij thuis- als uitwedstrijden.   

 We laten de kleedkamer netjes achter na het douchen. Ouders werp ook een blik in de 

kleedkamer na de wedstrijd (trekker/bezem door kleedkamer halen).  

 Gemaakte afspraken komen wij na. Dat verwachten we van elkaar. 

 Voetbal is een teamsport. Wij willen op elkaar kunnen rekenen, ook buiten het veld.  

 

Samen zijn we ESTO 

 Een leuke vereniging vraagt aandacht, verzorging en inspanning. Vrijwilligerswerk is daarom 

vanzelfsprekend naar vermogen. 

 Naast vrijwilligers als trainers, leiders en grensrechters zijn supporters ook nodig! 

 

Positief coachen  
ESTO is meer dan alleen voetbal.  Wij voelen ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om 

kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Samen fijn kunnen sporten in een veilige omgeving zien 

wij als een belangrijke taak.   

Van onze trainers en begeleiders verwachten wij een positieve houding naar kinderen. Datzelfde 

verwachten wij ook van de ouders en andere toeschouwers langs de lijn. Want het is extra leuk om te 

kunnen voetballen terwijl je aangemoedigd en gesteund wordt!   
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Organisatie v.v. ESTO  
De organisatie van ESTO bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), 

een hoofdbestuur en een jeugdbestuur. De voorzitter van het jeugdbestuur zit in het hoofdbestuur 

namens de jeugd. In het jeugdbestuur is het werk verdeeld over verschillende commissies.   

 

 
 

 

Samen werken aan ESTO  
De hele organisatie van de vereniging, van training geven, het organiseren van de toernooien tot en 

met het inschenken van de koffie en limonade, wordt gedaan door vrijwilligers. Spelers, ouders, 

verzorgers, opa's en oma's, iedereen helpt een handje mee. Bij ESTO hanteren we dan ook de afspraak: 

'samen zijn wij ESTO'.   

Op de website staat een overzicht van alle vacatures betreffende vrijwilligerstaken. Neem hier eens 

een kijkje en wie weet is het wat voor u. https://www.esto.nl/682/vacature/ 

Vele handen maken licht werk, nietwaar? Zin om iets te betekenen voor de vereniging? Stuur een mail 

naar jeugdvoorzitter@esto.nl of spreek iemand aan van het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur zal ook 

ouders benaderen om hier en daar een handje te helpen.  

 

 

 

 

 

https://www.esto.nl/682/vacature/
mailto:jeugdvoorzitter@esto.nl
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Rest ons nog te vermelden dat…. 

 Alle informatie wat betreft teamindelingen, trainingstijden, wedstrijden, toernooien, 

contributie, kleding, enz. terug te vinden is op de website www.esto.nl. 

 Wij jullie allemaal een heel fijn en succesvol voetbalseizoen toewensen met bovenal heel 

veel voetbalplezier! 

 

 

 

 

http://www.esto.nl/

