
 
 
 
 
 
 

Het	  boekje	  	  
voor	  de	  	  
Ouders	  	  

 
     
 
 
   
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouders	  van	  Jeugdleden	  	  
	  

 

Pagina	  |	  2  
  

Inhoudsopgave	  
	  
Inleiding	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  
	  
Gegevens	  VV	  Heerenveen	   	   	   	   	   	   	   3	  
	  
1e	  aanspreekpunt	   	   	   	   	   	   	   	   3	  
	  
Historie	  VV	  Heerenveen	   	   	   	   	   	   	   4	  
	  
Missie	  Visie	  Doelstellingen	   	   	   	   	   	   	   5	  
	  
Kaderleden	  bij	  VV	  Heerenveen	   	   	   	   	   	   6	  
	  
Ouders	  zijn	  vrijwilliger	   	   	   	   	   	   	   7	  
	  
Sponsoren	  en	  Vrienden	  van	  VV	  Heerenveen	   	   	   	   7	  
	  
Lidmaatschap	  en	  contributie	   	   	   	   	   	   8	  
	  
Sportpark	  Skoatterwâld	   	   	   	   	   	   	   9	  
	  
Kleding	   	   	   	   	   	   	   	   	   10	  
	  
Training	   	   	   	   	   	   	   	   	   10	  
	  
Wedstrijden	   	   	   	   	   	   	   	   	   10	  
	  
Voetbal.nl	   	   	   	   	   	   	   	   	   11	  
	  
Afgelastingen	  	   	   	   	   	   	   	   	   10	  
	  
Indelen	  van	  Jeugdleden	  in	  teams	   	   	   	   	   	   10	  
	  
Voetballen	  is	  een	  leuke	  teamsport	   	   	   	   	   	   12	  
	  
Vertrouwenspersoon	   	   	   	   	   	   	   12	  
	  
Tips	  voor	  ouders	   	   	   	   	   	   	   	   12	  
	  
5	  tips	  van	  Jeugdpsycholoog	  Tischa	  Neven	  	   	   	   	   13	  
	  
Gedragsregels	   	   	   	   	   	   	   	   14	  

Bijlage:	  Uitleg	  voetbal.nl	   	   	   	   	   	   	   16



Ouders	  van	  Jeugdleden	  	  
	  

 

Pagina	  |	  3  
  

Inleiding	  
WELKOM	  BIJ	  VV	  HEERENVEEN!	  Fijn	  dat	  je	  lid	  wordt	  van	  VV	  Heerenveen.	  We	  gaan	  er	  
vanuit	  dat	  je	  je	  bij	  deze	  mooie	  voetbalclub	  welkom	  voelt,	  of	  je	  nu	  prestatief	  of	  recreatief	  
voetbalt.	  	  

Dit	  boekje	  is	  speciaal	  bedoeld	  voor	  ouders	  van	  (nieuwe)	  leden	  bij	  VV	  Heerenveen.	  	  

Dit	  boekje	  voor	  de	  ouders	  bevat	  informatie	  over	  het	  lidmaatschap	  van	  je	  kind	  bij	  VV	  
Heerenveen,	  zoals:	  

Wie	  doet	  wat	  bij	  VV	  Heerenveen?	   	   Waar	  kan	  ik	  terecht	  met	  vragen?	  

Wat	  wordt	  van	  mij	  als	  ouder	  verwacht?	   Wat	  kost	  een	  lidmaatschap?	  

In	  dit	  boekje	  wordt	  regelmatig	  verwezen	  naar	  de	  website	  van	  VV	  Heerenveen.	  Deze	  
website	  is	  actueel,	  zodat	  alle	  informatie	  die	  er	  op	  te	  vinden	  is	  ook	  bruikbaar	  is.	  

Graag	  maken	  we	  je	  er	  op	  attent	  dat	  er	  op	  de	  website	  een	  aantal	  documenten	  te	  vinden	  
zijn	  die	  veel	  informatie	  bevatten	  over	  de	  werkwijze	  binnen	  VV	  Heerenveen:	  
• Statuten	  en	  Huishoudelijk	  Regelement,	  te	  vinden	  onder	  organisatie/bestuur.	  

Hierin	  staan	  de	  uitgangspunten	  van	  de	  Vereniging	  en	  de	  bijbehorende	  spelregels	  
vermeld.	  

• Algemeen	  Beleidsplan,	  te	  vinden	  onder	  organisatie/bestuur.	  
Hierin	  staat	  het	  voorgenomen	  beleid	  van	  VV	  Heerenveen	  beschreven	  

• Het	  beleid	  mbt	  sportiviteit	  en	  respect,	  te	  vinden	  onder	  organisatie/bestuur	  
Hierin	  staat	  beschreven	  hoe	  er	  binnen	  VV	  Heerenveen	  omgegaan	  wordt	  met	  
betrekking	  tot	  sportiviteit	  en	  respect.	  

• Het	  Jeugdbeleidsplan,	  te	  vinden	  onder	  organisatie/jeugdcommissie.	  
Hierin	  staat	  beschreven	  welk	  beleid	  de	  komende	  jaren	  van	  toepassing	  is.	  
	  

Gegevens	  VV	  Heerenveen	  
VV	  Heerenveen	  
Website:	  	   	   	   http://www.vvheerenveen.nl	  
Correspondentieadres:	  	   Postbus	  721,	  8440	  AS	  Heerenveen	  
Telefoon:	   	   	   0513-‐631360	  
Email:	  	   	   	   info@vvheerenveen.nl	  
Sportpark	  Skoatterwâld:	   Oranje	  Nassaulaan	  21,	  8448	  MT	  Heerenveen	  

https://www.facebook.com/vvHeerenveen	  
https://twitter.com/Heerenveen1920	  	  

1e	  aanspreekpunt	  
Als	  lid	  is	  de	  teamleider	  je	  eerste	  aanspreekpunt.	  Bij	  hem/haar	  kun	  je	  met	  alle	  vragen	  
terecht.	  Soms	  kan	  de	  leider	  iets	  niet	  direct	  beantwoorden.	  Hij/zij	  zal	  je	  dan	  verwijzen	  
naar	  een	  van	  de	  andere	  VV	  Heerenveen	  kaderleden.	  
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Historie	  
Begin	  1920	  waren	  er	  twee	  voetbalclubs	  in	  Heerenveen,	  onder	  de	  namen	  Athleta	  en	  
HBS.	  Op	  20	  juli	  1920	  gingen	  zij	  verder	  als	  de	  voetbalvereniging	  Spartaan.	  Onder	  die	  
naam	  werd	  de	  club	  in	  het	  seizoen	  1922-‐1923	  kampioen	  in	  de	  1e	  klasse	  van	  de	  Friese	  
voetbalbond.	  In	  het	  seizoen	  1923-‐1924	  wederom	  kampioen	  en	  promotie	  naar	  de	  
toenmalige	  NVB.	  In	  1924	  besloot	  HVC	  in	  Spartaan	  op	  te	  gaan.	  
De	  promotie	  naar	  de	  NVB	  maakte	  een	  naamswijziging	  noodzakelijk.	  De	  club	  heette	  
voortaan	  voetbalvereniging	  Heerenveen.	  De	  club	  kwam	  uit	  in	  de	  3e	  klasse	  NVB.	  Het	  
duurde	  echter	  tot	  17	  december	  1923	  tot	  zij	  haar	  eerste	  wedstrijd	  kon	  spelen.	  De	  
bond	  had	  namelijk	  het	  veld,	  dat	  toen	  achter	  het	  voormalige	  Tolhuis	  aan	  de	  
Leeuwarderstraatweg	  was	  gelegen,	  afgekeurd.	  In	  dit	  seizoen	  werd	  Heerenveen	  
opnieuw	  kampioen	  en	  ging	  naar	  de	  2e	  klasse	  NVB.	  	  
	  
In	  1936	  trad	  de	  vereniging	  VAC	  uit	  Oranjewoud	  toe	  tot	  de	  VV	  Heerenveen.	  Het	  duurde	  
tot	  1937,	  eer	  Heerenveen	  erin	  slaagde	  door	  te	  dringen	  tot	  de	  hoogste	  klasse	  van	  de	  
KNVB.	  Een	  jaar	  later	  1938-‐1939	  eindigde	  Heerenveen,	  met	  inmiddels	  Abe	  Lenstra	  in	  de	  
gelederen,	  in	  de	  1e	  klasse	  Noord	  als	  derde.	  De	  opgaande	  lijn	  zette	  zich	  voort	  in	  de	  
oorlogsjaren.	  In	  het	  seizoen	  1941-‐1942	  behaalde	  Heerenveen	  voor	  het	  eerst	  in	  haar	  
bestaan	  als	  1e	  klasser	  het	  kampioenschap	  van	  het	  Noorden.	  
	  
In	  de	  seizoenen	  1945-‐1951	  begon	  de	  ware	  triomftocht	  van	  kampioenschappen,	  
waarmee	  Heerenveen	  een	  nauwelijks	  meer	  te	  evenaren	  episode	  van	  Friese	  
voetbalhistorie	  zou	  gaan	  schrijven.	  Heerenveen	  werd	  in	  die	  periode	  ook	  Noordelijk	  
kampioen	  in	  de	  eerste	  klasse,	  waarmee	  steeds	  deelneming	  om	  het	  kampioenschap	  van	  
Nederland	  plaatsvond.	  
	  
Onvergetelijk	  was	  de	  wedstrijd	  van	  7	  mei	  1950,	  Heerenveen-‐Ajax,	  waarbij	  met	  nog	  een	  
half	  uur	  te	  spelen	  Ajax	  een	  1-‐5	  voorsprong	  had	  opgebouwd	  waarna	  tenslotte	  	  
Heerenveen	  met	  6-‐5	  won.	  Helaas	  heeft	  Heerenveen	  nooit	  het	  kampioenschap	  van	  
Nederland	  kunnen	  behalen.	  Bij	  de	  invoering	  van	  het	  betaalde	  voetbal	  in	  1954	  kende	  
Heerenveen	  aanvankelijk	  een	  amateur-‐afdeling	  en	  een	  afdeling	  betaald	  voetbal.	  In	  1977	  
vond	  er	  een	  scheiding	  plaats.	  De	  stichting	  SportClub	  Heerenveen	  ging	  als	  organisatie	  
betaald	  voetbal	  verder.	  De	  voetbalvereniging	  Heerenveen	  richtte	  zich	  nu	  uitsluitend	  op	  
het	  amateurvoetbal.	  
	  
De	  sc	  Heerenveen	  nam	  op	  20	  augustus	  1994	  het	  nieuwe	  Abe	  Lenstra	  Stadion	  in	  gebruik,	  
waarna	  de	  VV	  Heerenveen	  op	  4	  september	  1996	  het	  Sportpark	  Skoatterwâld	  in	  gebruik	  
nam,	  wat	  het	  einde	  betekende	  van	  het	  oude	  sfeervolle	  Abe	  Lenstra	  stadion	  in	  
Heerenveen-‐Noord.	  
	  
VV	  Heerenveen	  voetbalde	  in	  het	  seizoen	  2012-‐2013	  in	  de	  2e	  klasse	  Noord.	  VV	  
Heerenveen	  is	  een	  zondagclub.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  seniorenelftallen	  van	  onze	  club	  
spelen	  op	  zondag.	  De	  jeugd	  speelt	  echter	  op	  zaterdag.	  	  

De	  historie	  van	  VV	  Heerenveen	  is	  in	  de	  kantine	  te	  zien	  met	  historische	  bekers,	  shirt	  en	  
wandfoto.	  
	  
BRON:	  Inventaris	  van	  het	  archief	  van	  de	  vv	  Heerenveen	  1920-‐2000,	  samengesteld	  door	  J.	  Werkman.	  
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Missie,	  visie	  en	  doelstellingen	  van	  de	  Jeugdafdeling	  
Dit	  boekje	  voor	  de	  ouders	  is	  geschreven	  vanuit	  de	  uitgangspunten	  die	  vermeld	  staan	  in	  
het	  Jeugdbeleidsplan	  2012-‐2017.	  Deze	  kun	  je	  vinden	  op	  de	  website	  van	  VV	  Heerenveen	  
onder	  het	  kopje	  organisatie/bestuur.	  Het	  is	  goed	  om	  dit	  Jeugdbeleidsplan	  te	  lezen.	  
Hierin	  staat	  omschreven	  hoe	  VV	  Heerenveen	  wil	  omgaan	  met	  haar	  Jeugdafdeling.	  Als	  
ouder	  van	  een	  jeugdlid	  speel	  je	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  realiseren	  van	  het	  
Jeugdbeleidsplan!	  
	  
Onderstaand	  vind	  je	  de	  visie,	  missie	  en	  de	  belangrijkste	  doelstellingen	  van	  de	  
jeugdafdeling	  van	  VV	  Heerenveen.	  

Missie	  	  	  	  
VV	  Heerenveen	  biedt	  kinderen/jongeren	  uit	  Heerenveen	  en	  omgeving	  de	  mogelijkheid	  om	  
zich	  op	  een	  plezierige	  manier	  te	  ontwikkelen	  door	  het	  voetballen	  op	  prestatief	  of	  recreatief	  
niveau	  in	  competitieverband.	  

Visie	  
Jeugdspelers	  van	  VV	  Heerenveen	  ontwikkelen	  zich	  met	  plezier	  in	  een	  positief	  klimaat,	  met	  
goede	  faciliteiten	  en	  begeleiding.	  Jeugdspelers	  trainen	  en	  spelen	  met	  spelers	  van	  
vergelijkbaar	  niveau,	  tegen	  spelers	  van	  vergelijkbaar	  niveau.	  

Doelstellingen	  
Vanuit	  het	  beleidsplan	  van	  VV	  Heerenveen	  en	  de	  visie	  en	  missie	  uit	  dit	  jeugdbeleidsplan	  
volgen	  een	  aantal	  “	  algemene	  doelstellingen”.	  

• VV	  Heerenveen	  wil	  ieder	  jeugdlid	  de	  kans	  geven	  zich	  optimaal	  te	  ontwikkelen	  als	  
voetballer	  door	  trainingen	  en	  wedstrijden.	  

• Ieder	  jeugdlid,	  ongeacht	  geslacht,	  nationaliteit,	  ras,	  geaardheid,	  religie,	  talent	  of	  
ambitie	  is	  een	  volwaardig	  VV	  Heerenveen	  lid.	  

• Het	  teambelang	  gaat	  voor	  het	  individuele	  belang	  	  
• VV	  Heerenveen	  verzorgt	  trainingen,	  begeleiding,	  scheidsrechters	  etc.	  zodat	  de	  

jeugdvoetballers	  goed	  opgeleid	  kunnen	  worden.	  
• Jeugdspelers	  blijven	  zoveel	  als	  mogelijk	  verbonden	  bij	  VV	  Heerenveen,	  als	  actieve	  

voetballer,	  kaderlid,	  scheidsrechter	  of	  in	  andere	  vrijwilligersfuncties.	  
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Kaderleden	  bij	  VV	  Heerenveen	  
Binnen	  VV	  Heerenveen	  zijn	  een	  aantal	  (meest	  vrijwilligers)	  direct	  en	  indirect	  betrokken	  
bij	  de	  voetbalontwikkeling	  van	  je	  kind.	  

Trainer,	  Leider	  en	  Coach	  
De	  trainer	  verzorgt	  de	  training,	  waarbij	  het	  uitgangspunt	  is	  dat	  de	  kinderen	  zich	  
maximaal	  kunnen	  ontwikkelen	  op	  een	  plezierige	  wijze.	  
De	  leider	  is	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  voor	  de	  (ouders	  van)	  jeugdleden.	  De	  leider	  
organiseert	  het	  team	  zodat	  er	  op	  goede	  wijze	  getraind	  en	  wedstrijden	  gespeeld	  kunnen	  
worden.	  
De	  coach	  is	  degene	  die	  opstellingen	  maakt	  en	  aanwijzingen	  geeft	  tijdens	  wedstrijden.	  
Dit	  betekent	  niet	  dat	  iedere	  team	  3	  begeleiders	  heeft!	  Vaak	  heeft	  de	  leider	  ook	  een	  
coachrol,	  of	  geeft	  de	  coach	  ook	  training.	  Dit	  verschilt	  per	  team.	  

Coördinator	  
De	  coördinator	  is	  de	  spil	  tussen	  de	  leiders	  en	  de	  Jeugdcommissie.	  Per	  leeftijdscategorie	  
is	  er	  een	  coördinator.	  De	  coördinator	  zorgt	  er	  voor	  dat	  er	  leiders	  zijn	  en	  dat	  de	  leiders	  
goede	  informatie	  krijgen.	  De	  coördinator	  is	  ook	  voor	  de	  ouders	  het	  eerste	  
aanspreekpunt	  als	  er	  binnen	  het	  team	  vragen	  zijn	  die	  de	  leider	  niet	  kan	  beantwoorden.	  
Op	  de	  site	  van	  VV	  Heerenveen	  vind	  je	  de	  gegevens	  van	  de	  coördinatoren	  onder	  
organisatie/coördinatoren	  

Jeugdcommissie	  
De	  Jeugdcommissie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  goed	  uitvoeren	  van	  het	  
jeugdbeleidsplan	  en	  het	  dagelijks	  functioneren	  van	  de	  jeugdafdeling	  van	  VV	  Heerenveen.	  
De	  functies	  en	  de	  namen	  van	  de	  jeugdcommissieleden	  vind	  je	  op	  de	  website	  van	  VV	  
Heerenveen	  onder	  organisatie/jeugdcommissie	  

Bestuur	  
Het	  bestuur	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  algehele	  beleid	  van	  VV	  Heerenveen.	  Zij	  legt	  
hierover	  verantwoording	  af	  aan	  de	  Algemene	  Ledenvergadering.	  Dit	  gebeurt	  minimaal	  
1x	  per	  jaar.	  De	  functies	  en	  namen	  van	  de	  bestuursleden	  vind	  je	  op	  de	  website	  van	  VV	  
Heerenveen	  onder	  organisatie/bestuur.	  Binnen	  het	  bestuur	  is	  1	  bestuurslid	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  jeugd.	  

Ledenadministratie	  
De	  ledenadministratie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  verwerken	  van	  aan-‐	  en	  afmeldingen,	  
verhuizingen,	  wijzigen	  telefoongegevens	  etc..	  Meer	  informatie	  vindt	  u	  op	  de	  website	  
onder	  lidmaatschap.	  

Kantinecommissie	  
De	  kantinecommissie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  goed	  draaien	  van	  de	  kantine.	  
Hiervoor	  zijn	  onder	  andere	  voldoende	  vrijwilligers	  nodig.	  
	  
Naast	  bovenstaande	  commissies	  en	  personen	  zijn	  nog	  vele	  andere	  actief	  binnen	  VV	  
Heerenveen.	  Zie	  hiervoor	  de	  website	  en	  beleidsplannen	  
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Ouders	  zijn	  vrijwilliger	  bij	  VV	  Heerenveen	  

VV	  Heerenveen	  is	  afhankelijk	  van	  actieve	  vrijwilligers	  en	  dus	  actieve	  ouders.	  De	  
volgende	  rollen	  moeten	  worden	  ingevuld	  door	  ouders	  om	  te	  zorgen	  dat	  de	  jeugdleden	  
op	  een	  plezierige	  wijze	  kunnen	  voetballen.	  

• Leider/coach	  
De	  coördinator	  van	  een	  leeftijdscategorie	  zoekt	  ieder	  jaar	  ouders	  die	  graag	  
leider/coach	  willen	  worden.	  De	  taken	  van	  een	  leider/coach	  zijn	  prima	  in	  te	  vullen	  
voor	  iemand	  met	  een	  positieve	  instelling	  en	  wat	  organisatietalent.	  	  
De	  rollen	  en	  taken	  van	  de	  leider	  staan	  uitgebreid	  beschreven	  in	  het	  Handboek	  
Leider	  te	  vinden	  op	  de	  website	  onder	  organisatie/jeugdcommissie	  

• Trainer	  
Als	  u	  ooit	  zelf	  heeft	  gevoetbald	  kunt	  u	  al	  snel	  training	  geven.	  Met	  begeleiding	  van	  
ervaren	  trainers	  en	  trainingsmateriaal	  kunt	  u	  de	  jongste	  jeugd	  veel	  plezier	  
bezorgen	  met	  een	  leuke	  training.	  

• Chauffeur	  
Voor	  uitwedstrijden	  zullen	  er	  ouders	  mee	  gaan	  naar	  wedstrijden	  om	  de	  kinderen	  
naar	  de	  tegenstander	  te	  rijden	  en	  uiteraard	  aan	  te	  moedigen.	  Dit	  zal	  voor	  alle	  
leeftijdscategorieën	  in	  de	  jeugd	  plaats	  moeten	  vinden.	  	  

• Scheidsrechter/grensrechter	  
Hoewel	  VV	  Heerenveen	  werkt	  met	  Jeugd	  die	  opgeleid	  is	  tot	  scheidsrechter	  zullen	  
er	  ook	  ouders	  scheids-‐	  en	  grensrechtertaken	  uit	  moeten	  voeren.	  Voor	  
scheidsrechter	  is	  een	  opleiding	  beschikbaar.	  	  

• Kantinevrijwilliger	  
Minimaal	  2x	  per	  jaar	  levert	  een	  jeugdteam	  een	  aantal	  vrijwilligers	  die	  op	  zaterdag	  
de	  kantine	  bemannen,	  onder	  ervaren	  leiding.	  Ook	  voor	  door	  de	  weekse	  avonden	  
zijn	  vrijwilligers	  nodig	  die	  zorgen	  dat	  de	  kantine	  open	  is.	  

• Bestuurslid/Commissielid	  
VV	  Heerenveen	  probeert	  haar	  werkzaamheden	  zo	  te	  verdelen	  dat	  het	  principe	  
“vele	  handen	  maken	  licht	  werk”	  van	  toepassing	  is.	  Ook	  in	  commissies	  en	  bestuur	  
wordt	  dit	  principe	  gehuldigd	  zodat	  het	  commissie-‐	  of	  bestuurslidmaatschap	  naast	  
een	  reguliere	  baan	  uit	  te	  oefenen	  is.	  

VV	  Heerenveen	  heft	  per	  seizoen	  een	  vrijwilligersbijdrage	  van	  €	  50,-‐	  voor	  alle	  spelende	  
leden,	  maar	  per	  gezin.	  Dit	  bedrag	  is	  terug	  te	  verdienen	  door	  minimaal	  10	  uur	  
vrijwilligerswerk	  per	  seizoen	  voor	  de	  club	  te	  verrichten.	  Meer	  informatie	  vindt	  u	  op	  de	  
website.	  

Sponsoren	  en	  Vrienden	  van	  VV	  Heerenveen	  
Onze	  vereniging	  is	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  afhankelijk	  van	  de	  financiële	  bijdrage	  van	  
sponsoren	  en	  “Vrienden	  van	  VV	  Heerenveen”.	  Als	  u	  in	  de	  gelegenheid	  bent	  om	  te	  
sponsoren	  dan	  vragen	  wij	  u	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  sponsorcommissie.	  Zij	  leggen	  u	  
graag	  de	  verschillende	  sponsormogelijkheden	  voor.	  	  
Ook	  kunt	  u	  lid	  worden	  van	  de	  “Vrienden	  van	  VV	  Heerenveen”.	  Voor	  een	  bijdrage	  van	  €	  
50,-‐	  bent	  u	  al	  vriend	  en	  wordt	  uw	  naam	  vermeld	  op	  het	  vriendenbord	  in	  de	  kantine.	  
Onze	  sponsoren	  steunen	  onze	  vereniging.	  Steunt	  u	  onze	  sponsoren	  door	  bij	  hun	  te	  
komen?	  
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Lidmaatschap	  en	  contributie	  
Aanmelden/uitschrijven	  
De	  administratie	  van	  de	  leden	  wordt	  gedaan	  door	  de	  ledenadministratie.	  
Op	  de	  website	  van	  VV	  Heerenveen	  staat	  vermeld	  hoe	  het	  aanmelden	  en	  uitschrijven	  van	  
het	  lidmaatschap	  plaatsvindt,	  dit	  is	  te	  vinden	  onder	  lidmaatschap/algemeen.	  	  
Een	  lid	  van	  VV	  Heerenveen	  is	  automatisch	  lid	  van	  de	  KNVB.	  
	  
Voor	  het	  doorgeven	  van	  adreswijzigingen	  staat	  de	  meest	  actuele	  informatie	  onder	  
lidmaatschap/algemeen	  op	  de	  website.	  

Vanaf	  11	  jaar	  (D	  pupil)	  heeft	  een	  speler	  een	  KNVB	  spelerspas	  nodig,	  hiervoor	  is	  een	  
pasfoto	  met	  gegevens	  nodig.	  Hiervan	  wordt	  u	  tijdig	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  
	  
Contributie	  
Op	  de	  website	  onder	  lidmaatschap	  is	  ook	  te	  vinden	  hoeveel	  de	  contributie	  per	  
leeftijdscategorie	  bedraagt	  en	  hoe	  deze	  betaald	  kan	  worden	  middels	  automatische	  
incasso.	  Voor	  meer	  informatie	  over	  contributie	  en	  lidmaatschap	  verwijzen	  wij	  dus	  graag	  
naar	  de	  site	  onder	  contributie.	  
	  
Verzekering	  
Leden	  van	  VV	  Heerenveen	  vallen	  via	  de	  KNVB	  onder	  de	  collectieve	  ongevallen-‐	  en	  W.A.-‐
verzekering	  van	  de	  KNVB.	  Deze	  verzekering	  is	  van	  kracht	  tijdens	  het	  beoefenen	  van	  alle	  
clubactiviteiten.	  Dus	  niet	  alleen	  tijdens	  wedstrijden	  en	  trainingen,	  maar	  ook	  tijdens	  het	  
komen	  en	  gaan	  naar	  clubactiviteiten.	  	  
Uiteraard	  dient	  het	  ongeval	  in	  eerste	  instantie	  gemeld	  te	  worden	  bij	  de	  eigen	  
verzekering.	  De	  KNVB-‐verzekering	  is	  slechts	  een	  aanvullende	  verzekering.	  
Bij	  een	  ongeval	  is	  het	  zaak	  dit	  te	  melden	  door	  middel	  van	  een	  schadeformulier	  dat	  
verkrijgbaar	  is	  bij	  het	  secretariaat.	  Hier	  kan	  ook	  informatie	  over	  het	  gebruik	  van	  het	  
formulier	  worden	  ingewonnen.	  Het	  schadeformulier	  dient	  zelf	  te	  worden	  opgestuurd.	  	  
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Sportpark	  Skoatterwâld	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sportpark	  Skoatterwâld	  wordt	  gedeeld	  met	  sc	  Heerenveen	  (de	  profclub).	  Een	  aantal	  
velden	  worden	  gedeeld	  en	  een	  aantal	  velden	  zijn	  specifiek	  voor	  sc	  Heerenveen	  of	  VV	  
Heerenveen.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  kleedkamers	  en	  andere	  ruimtes	  op	  Skoatterwâld.	  

De	  velden	  C	  en	  D	  zijn	  trainingsvelden	  van	  VV	  Heerenveen.	  Ook	  op	  veld	  B	  (kunstgras)	  kan	  
worden	  getraind.	  De	  velden	  2,	  3	  en	  4	  zijn	  wedstrijdvelden.	  Hierop	  spelen	  alle	  teams	  van	  
VV	  Heerenveen.	  Veld	  B	  is	  ook	  een	  wedstrijdveld.	  Dit	  veld	  is	  echter	  eigendom	  van	  sc	  
Heerenveen.	  sc	  Heerenveen	  heeft	  daarom	  voorrang	  op	  dit	  veld	  bij	  het	  indelen	  van	  
trainingen	  en	  wedstrijden.	  Toch	  kunnen	  onze	  teams	  hierop	  regelmatig	  trainen	  en	  
wedstrijden	  spelen.	  Veld	  1	  is	  ons	  hoofdveld.	  Hierop	  spelen	  een	  beperkt	  aantal	  teams	  van	  
sc	  en	  VV	  Heerenveen.	  Dit	  veld	  wordt	  ook	  gebruikt	  voor	  de	  beloften	  van	  sc	  Heerenveen.	  

De	  kleedkamers	  1	  tot	  en	  met	  8	  zijn	  van	  VV	  Heerenveen.	  De	  kleedkamers	  A	  tot	  en	  met	  D	  
zijn	  van	  sc	  Heerenveen.	  	  

Op	  de	  bovenverdieping	  is	  een	  ruimte	  ingericht	  voor	  de	  jeugdopleiding	  van	  sc	  
Heerenveen.	  	  

Wil	  je	  met	  een	  clubje	  vergaderen	  of	  overleggen	  bij	  VV	  Heerenveen?	  Meld	  het	  dan	  even	  
bij	  de	  kantinebeheerder	  (zie	  site).	  Hij	  kan	  een	  ruimte	  reserveren	  en	  zorgen	  voor	  koffie!
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Kleding	  
VV	  Heerenveen	  speelt	  in	  het	  volgende	  tenue:	  
Shirt:	   	   Blauw	  met	  witte	  banen	  en	  rode	  pompeblêden	  
Broek:	  	   Wit	  
Kousen:	   Zwart	  met	  blauwwitte	  rand	  
Het	  tenue	  wordt	  door	  de	  club	  verstrekt	  aan	  de	  teamleiders.	  De	  kinderen	  kunnen	  deze	  
gedurende	  het	  seizoen	  gebruiken.	  
Kousen	  worden	  door	  de	  leden	  zelf	  aangeschaft.	  
Het	  dragen	  van	  scheenbeschermers	  is	  verplicht	  tijdens	  wedstrijden	  en	  trainingen.	  
	  
Tijdens	  de	  training	  dragen	  kinderen	  hun	  eigen	  kleding.	  Bij	  warm	  weer	  wordt	  er	  getraind	  
in	  korte	  broek	  en	  T-‐shirt.	  Bij	  koud	  weer	  (in	  te	  schatten	  door	  de	  ouder)	  wordt	  getraind	  in	  
lange	  broek	  en	  trainingsjack,	  eventueel	  aangevuld	  met	  thermokleding.	  
Ook	  tijdens	  trainingen	  worden	  dus	  scheenbeschermers	  gedragen.	  
	  
U	  kunt	  via	  de	  kledingcommissie	  ook	  trainingskleding	  kopen	  van	  VV	  Heerenveen.	  Dit	  is	  
mooie,	  kwalitatief	  goede	  kleding	  van	  Jako.	  Als	  u	  deze	  kleding	  aanschaft	  loopt	  uw	  kind	  er	  
prima	  bij	  en	  u	  steunt	  VV	  Heerenveen.	  
	  
Er	  zijn	  teams	  die	  gesponsorde	  trainingskleding	  hebben.	  Het	  dragen	  hiervan	  is	  verplicht	  
voorafgaand	  aan	  de	  wedstrijden.	  De	  teamleider	  geeft	  hier	  nadere	  informatie	  over.	  

Trainingen	  
Voorafgaand	  aan	  het	  seizoen	  ontvang	  je	  informatie	  over	  de	  trainingstijden	  van	  je	  kind.	  	  
De	  jongere	  kinderen	  trainen	  vaak	  in	  circuitmodel.	  Dit	  betekent	  dat	  ze	  trainen	  met	  meer	  
teams	  tegelijk	  en	  in	  kleine	  groepen	  rondgaan	  langs	  een	  aantal	  oefeningen.	  Uiteraard	  is	  
daar	  altijd	  een	  wedstrijdje	  bij!	  Bij	  het	  circuitmodel	  is	  een	  hoofdtrainer	  en	  een	  aantal	  
assistent	  trainers	  aanwezig.	  
Hiernaast	  wordt	  ook	  in	  teams	  getraind	  waarbij	  het	  team	  onder	  leiding	  staat	  van	  een	  
trainer.	  Keepers	  krijgen	  naast	  de	  teamtraining	  ook	  keepertrainingen.	  
Het	  afmelden	  van	  de	  speler	  voor	  de	  training	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  ouder	  en	  
kind	  en	  dient	  zo	  vroeg	  mogelijk	  te	  gebeuren.	  De	  trainer	  kan	  dan	  zijn	  oefenvormen	  
aanpassen	  aan	  het	  aantal	  aanwezige	  spelers.	  

Wedstrijden	  
Aan	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  ontvangt	  u	  een	  wedstrijdschema	  van	  de	  leider	  met	  
aanvangs-‐	  en	  vertrektijden	  per	  wedstrijd.	  Dit	  schema	  staat	  ook	  vermeld	  op	  de	  website	  
van	  VV	  Heerenveen.	  Naar	  uitwedstrijden	  wordt	  in	  principe	  samen	  gereden	  met	  het	  
gehele	  team.	  
Het	  afmelden	  van	  de	  speler	  voor	  de	  wedstrijd	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  ouder	  en	  
kind	  en	  dient	  zo	  vroeg	  mogelijk	  te	  gebeuren.	  De	  trainer	  kan	  dan	  eventueel	  nog	  
vervangende	  spelers	  oproepen.	  	  
	  
De	  wedstrijden	  van	  VV	  Heerenveen	  worden	  ingepland	  door	  de	  wedstrijdsecretaris.	  De	  
leider	  van	  het	  team	  kan	  in	  voorkomende	  gevallen	  contact	  zoeken	  met	  de	  
wedstrijdsecretaris	  om	  bijvoorbeeld	  een	  wedstrijd	  te	  verplaatsen.	  
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Voetbal.nl	  
Voetbal.nl	  is	  een	  site	  van	  de	  KNVB	  (ook	  verkrijgbaar	  als	  APP)	  waarbij	  u	  goed	  het	  
programma,	  de	  uitslagen	  en	  de	  stand	  van	  voetbalteams	  kunt	  zien.	  Zie	  voor	  uitleg	  van	  
deze	  site	  de	  bijlage	  van	  dit	  boekje.	  
	  
Afgelastingen	  
Door	  weer	  en	  andere	  omstandigheden	  kunnen	  trainingen	  en	  wedstrijden	  worden	  
afgelast.	  De	  leider	  zal	  dit	  zoveel	  mogelijk	  tijdig	  melden.	  Het	  is	  echter	  de	  eigen	  
verantwoordelijkheid	  van	  ouder	  en	  kind	  om	  de	  website	  te	  bekijken	  op	  de	  actuele	  
afgelastingssituatie.	  Dit	  staat	  vermeld	  op	  de	  hoofdpagina	  van	  de	  website.	  
	  
Indelen	  van	  jeugdleden	  in	  teams	  
De	  Jeugdteams	  kennen	  een	  aantal	  leeftijdscategorieën	  vanuit	  de	  KNVB	  richtlijnen:	  

Kabouters	   5	  	  	  –	  	  6	  jaar	  
F-‐pupillen	   6	  	  	  –	  	  8	  jaar	  
E-‐pupillen	   8	  	  	  –	  10	  jaar	  
D-‐pupillen	   10	  –	  12	  jaar	  
C-‐pupillen	   12	  	  -‐	  14	  jaar	  
B-‐junioren	   14	  	  -‐	  16	  jaar	  
A-‐junioren	   16	  	  -‐	  18	  jaar	  

Het	  uitgangspunt	  bij	  indeling	  is	  dat	  de	  speler	  speelt	  in	  de	  juiste	  leeftijdscategorie.	  Hierbij	  
is	  1	  januari	  van	  het	  jaar	  waarin	  het	  jeugdlid	  is	  geboren	  de	  peildatum.	  	  
	  
Naast	  de	  indeling	  in	  de	  juiste	  leeftijdscategorie	  wil	  VV	  Heerenveen	  vanuit	  haar	  visie	  
jeugdleden	  indelen	  met	  het	  principe	  dat	  teams	  zoveel	  als	  mogelijk	  gelijkwaardige	  
spelers	  kennen.	  Daarbij	  is	  het	  van	  belang	  dat	  spelers	  binnen	  en	  met	  het	  team	  tot	  het	  
uiterste	  kunnen	  gaan.	  Dat	  geldt	  voor	  voetbaltechniek,	  tactiek,	  conditie	  en	  mentale	  
kwaliteiten.	  
Hiertoe	  worden	  teams	  en	  spelers	  niet	  te	  hoog	  (kan	  demotiverend	  werken)	  en	  niet	  te	  
laag	  (geeft	  te	  weinig	  uitdaging)	  ingedeeld,	  maar	  op	  het	  niveau	  waarop	  ze	  het	  beste	  
kunnen	  presteren	  met	  maximaal	  plezier.	  
	  
VV	  Heerenveen	  kent	  drie	  soorten	  teams:	  
Selectieteams,	  	  
Bij	  het	  indelen	  van	  de	  selectieteams	  wordt	  goed	  gekeken	  naar	  de	  verhouding	  2e	  en	  1e	  
jaar	  spelers.	  Dit	  is	  van	  belang	  voor	  de	  doorontwikkeling	  naar	  volgende	  
leeftijdscategorieën.	  De	  selectieteams	  bestaan	  voornamelijk	  uit	  2e	  jaars	  spelers,	  
aangevuld	  met	  1e	  jaars	  talenten.	  	  
	  
Talententeams,	  	  
De	  talententeams	  bestaan	  uit	  1e	  jaars	  spelers	  in	  de	  betreffende	  leeftijdscategorie.	  De	  
jeugdspelers	  in	  deze	  teams	  worden	  in	  principe	  klaargestoomd	  voor	  doorstroming	  naar	  
één	  van	  de	  selectieteams	  in	  de	  betreffende	  leeftijdscategorie.	  
	  
Recreatieve	  teams	  
De	  overige	  teams	  zijn	  in	  principe	  “recreatieve”	  teams.	  Uitgangspunt	  bij	  de	  indeling	  in	  de	  
recreatieve	  teams	  is	  dat	  er	  1e-‐	  en	  2e	  jaars	  teams	  ontstaan	  met	  spelers	  die	  min	  of	  meer	  
gelijkwaardig	  zijn.	  
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Bij	  het	  meidenvoetbal	  gelden	  afwijkende	  indelingsregels	  in	  verband	  met	  het	  geringere	  
aantal	  teams.	  

Voetballen	  is	  een	  leuke	  teamsport	  
Voetballen	  is	  een	  teamsport.	  Vanaf	  het	  moment	  dat	  je	  kind	  gaat	  voetballen	  is	  hij/zij	  dus	  
onderdeel	  van	  een	  team.	  VV	  Heerenveen	  gaat	  er	  vanuit	  dat	  voetballen	  een	  leuke	  sport	  is	  
waar	  sportiviteit	  en	  gezelligheid	  samen	  gaan	  met	  het	  leveren	  van	  een	  prestatie.	  
VV	  Heerenveen	  hanteert	  ook	  een	  aantal	  gedragsregels	  die	  horen	  bij	  het	  lidmaatschap	  
van	  de	  vereniging	  en	  het	  onderdeel	  zijn	  van	  een	  team.	  Zie	  hiervoor	  het	  laatste	  hoofdstuk	  
met	  gedragsregels	  van	  VV	  Heerenveen.	  
 
Vertrouwenspersoon	  
VV	  Heerenveen	  wil	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  zaken	  als	  pesten,	  agressie	  en	  geweld,	  
discriminatie	  en	  sexuele	  intimidatie	  te	  voorkomen.	  
Soms	  gebeuren	  er	  zaken	  waarmee	  je	  als	  lid	  niet	  graag	  te	  koop	  loopt	  of	  die	  erg	  gevoelig	  
liggen.	  Er	  zijn	  verschillende	  mogelijkheden	  hoe	  je	  hiermee	  om	  kunt	  gaan.	  Meestal	  kan	  dit	  
het	  beste	  worden	  besproken	  met	  de	  trainer/leider,	  commissielid	  of	  bestuurslid.	  Soms	  
blijkt	  deze	  stap	  toch	  te	  groot	  te	  zijn.	  In	  een	  dergelijk	  geval	  kan	  een	  vertrouwenspersoon	  
de	  helpende	  hand	  bieden.	  De	  vertrouwenspersoon	  werkt	  onafhankelijk	  en	  zal	  alles	  wat	  
hem	  of	  haar	  ter	  ore	  komt	  vertrouwelijk	  behandelen.	  Op	  de	  site	  kunt	  u	  de	  gegevens	  van	  
de	  vertrouwenspersonen	  vinden.	  

Tips	  voor	  ouders/verzorgers	  	  
• Geef	  blijk	  van	  je	  belangstelling	  door	  zoveel	  mogelijk	  mee	  te	  gaan	  naar	  trainingen	  

en	  wedstrijden;	  	  
• Wees	  enthousiast.	  Positieve	  aanmoedigingen	  stimuleren	  uw	  zoon/dochter	  en	  

medespelers;	  	  
• Moedig	  de	  kinderen	  aan	  langs	  de	  lijn,	  niet	  achter	  de	  doelen.	  
• Laat	  het	  coachen	  over	  aan	  de	  jeugdtrainer	  en	  leider,	  dit	  voorkomt	  

onduidelijkheid;	  	  
• Beloon	  uw	  kind	  nooit	  geldelijk	  voor	  het	  scoren	  van	  doelpunten.	  Dit	  is	  slecht	  voor	  

de	  ontwikkeling	  van	  de	  teamgeest.	  	  
• Leer	  uw	  kind	  zich	  sportief	  te	  gedragen	  tegenover	  zijn/haar	  tegenspelers,	  

medespelers	  en	  scheids-‐	  en	  grensrechter;	  	  
• Leer	  uw	  kind	  beslissingen	  van	  de	  scheidrechter	  te	  accepteren;	  	  
• Spoor	  uw	  kind	  niet	  aan	  tot	  gemeen	  spel	  of	  het	  nemen	  van	  revanche	  na	  een	  harde	  

actie	  van	  de	  tegenstander;	  	  
• Ageer	  niet	  naar	  de	  scheidsrechter,	  grensrechter	  of	  tegenstander;	  	  	  
• Help	  de	  jongste	  jeugd	  voor	  en	  na	  de	  wedstrijd	  met	  aan-‐	  en	  uitkleden.	  Voor	  de	  rest	  

is	  de	  kleedkamer	  het	  domein	  van	  de	  spelers	  en	  leider.	  	  
• Geef	  de	  kinderen	  de	  benodigde	  rust	  om	  hun	  aandacht	  goed	  bij	  de	  

wedstrijdbespreking	  te	  houden.	  Hier	  zijn	  dus	  geen	  ouders	  bij	  aanwezig.	  
• Accepteer	  en	  leef	  de	  teamafspraken	  na.	  Leer	  uw	  kind	  ook	  om	  dit	  te	  doen.	  De	  

teamafspraken	  zijn	  de	  basis	  voor	  het	  goed	  functioneren	  van	  het	  voetbalteam.	  
	  
Naast	  bovenstaande	  tips	  van	  VV	  Heerenveen	  treft	  je	  op	  de	  volgende	  pagina	  5	  tips	  aan	  
van	  kinderpsycholoog	  Tischa	  Neve.	  
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Vijf	  tips	  van	  kinderpsycholoog	  en	  J/M	  coach	  Tischa	  Neve.  	  
	  
1.	  Plezier	  gaat	  voor	  presteren! In	  plaats	  van	  ‘heb	  je	  gewonnen?’	  en	  ‘heb	  je	  gescoord?’	  
kun	  je	  ook	  vragen:	  ‘was	  het	  leuk?’	  en	  ‘hoe	  ging	  het?’	  Zo	  haal	  je	  de	  nadruk	  van	  het	  
presteren	  af	  en	  leer	  je	  kinderen	  dat	  plezier	  voorop	  staat.	  Vanuit	  plezier	  voor	  een	  sport	  
gaat	  een	  kind	  presteren	  naar	  kunnen.  	  
	  
2.	  Moedig	  aan,	  maar	  coach	  niet	  mee Aanwijzingen	  geven	  is	  verwarrend	  en	  afleidend.	  
Hoe	  goed	  bedoeld	  ook,	  als	  ouder	  je	  kind	  vanaf	  de	  kant	  coachen	  en	  vertellen	  wat	  hij	  moet	  
doen	  is	  geen	  goed	  idee.	  Als	  er	  een	  coach	  is,	  maakt	  die	  afspraken	  met	  het	  team	  en	  die	  
kunnen	  anders	  zijn	  dan	  dat	  wat	  jij	  roept.	  Daarnaast	  kan	  het	  je	  kind	  uit	  zijn	  spel	  halen	  of	  
ervoor	  zorgen	  dat	  hij	  zijn	  zelfvertrouwen	  kwijtraakt.	  Zeker	  als	  dat	  wat	  je	  roept	  negatief	  
is…  	  
	  
3.	  Moedig	  alle	  kinderen	  aan,	  niet	  alleen	  die	  van	  jezelf! Niet	  alle	  ouders	  zijn	  erbij	  of	  
kunnen	  erbij	  zijn.	  Als	  iedereen	  die	  er	  staat	  het	  hele	  team	  aanmoedigt,	  is	  dat	  wel	  zo	  leuk	  
voor	  allemaal.  	  
	  
4.	  Geef	  zelf	  het	  goede	  voorbeeld Houd	  je	  mond	  tegen	  de	  scheidsrechter.	  Soms	  moeilijk	  
maar	  echt	  een	  must:	  bemoei	  je	  niet	  met	  de	  arbitrage!	  Soms	  zit	  het	  mee	  en	  soms	  zit	  het	  
tegen,	  dat	  hoort	  bij	  de	  sport	  en	  wij	  zijn	  er	  om	  onze	  kinderen	  te	  laten	  zien	  en	  zo	  te	  leren	  
dat	  een	  scheidsrechter	  zijn	  best	  doet	  en	  dat	  we	  daar	  met	  respect	  mee	  om	  moeten	  gaan.	  
  	  
	  
5.	  Laat	  je	  kind	  zijn	  of	  haar	  sport	  zelf	  beleven Zelf	  het	  1e	  team	  nooit	  gehaald	  en	  is	  nu	  
je	  missie	  dat	  je	  kind	  het	  wel	  haalt?	  Of	  wil	  je	  dolgraag	  dat	  de	  sporttalenten	  van	  je	  kind	  tot	  
uiting	  komen?	  Allemaal	  heel	  logisch	  en	  prima	  zolang	  je	  die	  wensen	  en	  ambities	  voor	  
jezelf	  houdt.	  Laat	  je	  kind	  zelf	  aangeven	  en	  de	  leiding	  nemen	  in	  hoe	  intensief	  en	  hoog	  het	  
wil	  sporten.	  Dan	  beleeft	  het	  echt	  plezier	  aan	  zijn	  sport!	    	  
	  
Samengesteld	  door	  kinderpsycholoog	  en	  J/M	  coach	  Tischa	  Neve 	  
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Gedragsregels	  
Binnen	  VV	  Heerenveen	  gelden	  onderstaande	  gedragsregels	  die	  overgenomen	  zijn	  uit	  
“Het	  beleid	  VV	  Heerenveen	  m.b.t.	  sportiviteit	  en	  respect”	  	  te	  vinden	  op	  de	  website	  onder	  
Organisatie/Bestuur.	  Wij	  adviseren	  u	  om	  dit	  beleid	  te	  lezen.	  
	  
Aan	  de	  leiders	  wordt	  gevraagd	  deze	  gedragsregels	  aan	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  door	  te	  
nemen	  met	  de	  spelers	  en	  ouders.	  Eventuele	  teamafspraken	  kunnen	  aanvullend	  worden	  
gemaakt	  per	  team,	  mits	  deze	  niet	  in	  strijd	  zijn	  met	  onderstaande	  regels.	  Voor	  alle	  
afspraken	  en	  regels	  geldt	  dat	  deze	  moeten	  zijn	  vastgelegd	  en	  bekend	  bij	  spelers	  en	  
ouders.	  Dit	  voorkomt	  misverstanden.	  
	  
Er	  zijn	  normen	  die	  voor	  iedereen	  gelden:	  
1.	  Respecteer	  je	  sport	  en	  zij	  die	  er	  mee	  bezig	  zijn.	  
2.	  Behandel	  alle	  deelnemers	  in	  je	  sport	  gelijkwaardig.	  
3.	  Gebruik	  geen	  (fysiek-‐	  mentaal-‐	  of	  verbaal)	  geweld	  bij	  sport.	  
4.	  Praat	  met	  elkaar,	  niet	  over	  elkaar.	  
5.	  Gedraag	  je	  als	  sportieve	  supporter	  om	  het	  speelveld.	  
6.	  Rook	  niet	  waar	  dat	  niet	  mag	  en	  ga	  verstandig	  om	  met	  alcohol.	  	  
7.	  Samen	  staan	  voor	  een	  faire	  sport.	  
	  
Spelers	  
1.	  Respecteer	  het	  werk	  van	  al	  die	  mensen	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  in	  je	  sport	  
mogelijkheden	  bestaan	  te	  trainen	  en	  wedstrijden	  te	  spelen.	  
2.	  Probeer	  te	  winnen	  met	  respect	  voor	  jezelf,	  je	  teamgenoten	  en	  je	  tegenstanders	  
3.	  Aanvaard	  de	  beslissingen	  van	  scheidsrechters	  en	  beïnvloed	  de	  scheidsrechter	  niet	  
door	  onbehoorlijke	  taal	  of	  agressieve	  gebaren	  en	  woorden.	  
4.	  Blijf	  bescheiden	  bij	  een	  overwinning	  (geen	  provocerend	  gedrag)	  en	  laat	  je	  niet	  
ontmoedigen	  door	  een	  nederlaag.	  
5.	  Wens	  de	  tegenstander	  geluk	  met	  het	  behaalde	  succes	  als	  je	  zelf	  de	  verliezer	  bent.	  
6.	  Onsportiviteit	  van	  de	  tegenstander	  is	  nooit	  een	  reden	  om	  zelf	  onsportief	  te	  zijn	  of	  de	  
club	  aan	  te	  moedigen	  ook	  onsportief	  te	  spelen	  of	  op	  te	  treden.	  
7.	  Wijs	  je	  medespelers	  gerust	  op	  onsportief	  of	  onplezierig	  gedrag.	  
8.	  Heb	  de	  moed	  om	  je	  eigen	  fouten	  of	  tekortkomingen	  met	  anderen	  te	  bespreken,	  bijv.	  
met	  je	  trainer,	  je	  leider,	  je	  teamgenoten	  of	  je	  ouders/verzorgers.	  
	  
Trainers	  en	  (bege)leiders	  
1.	  Wees	  u	  bewust	  van	  uw	  voorbeeldfunctie.	  Uw	  houding	  en	  alles	  wat	  u	  zegt	  hebben	  een	  
enorme	  impact.	  	  
2.	  Wees	  redelijk	  in	  uw	  eisen	  ten	  aanzien	  van	  de	  tijd,	  de	  energie	  en	  het	  enthousiasme	  van	  
jeugdige	  spelers.	  Bedenk	  dat	  jongeren	  ook	  andere	  interesses	  hebben.	  
3.	  Leer	  uw	  spelers	  dat	  de	  spelregels	  afspraken	  zijn	  waar	  niemand	  zich	  aan	  mag	  
onttrekken.	  
4.	  Bedenk	  dat	  kinderen	  voor	  hun	  plezier	  spelen	  en	  iets	  willen	  leren.	  Winnen	  is	  slechts	  
een	  onderdeel	  van	  het	  spel.	  Verliezen	  trouwens	  ook.	  
5.	  Schreeuw	  niet	  en	  maak	  de	  kinderen	  nooit	  belachelijk	  als	  zij	  fouten	  maken	  of	  een	  
wedstrijd	  verliezen.	  	  
6.	  Ontwikkel	  (team)respect	  voor	  de	  vaardigheid	  van	  de	  tegenstander	  en	  voor	  de	  
beslissingen	  van	  de	  scheidsrechter	  en	  voor	  de	  trainer	  van	  de	  tegenstander.	  
7.	  Kinderen	  hebben	  een	  trainer	  nodig	  die	  zij	  respecteren.	  Wees	  gul	  met	  lof	  wanneer	  het	  
verdiend	  is.	  
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Scheidsrechters	  (en	  assistent-‐scheidsrechters)	  
1.	  Ken	  de	  (spel)regels	  en	  pas	  deze	  toe.	  
2.	  Pas	  waar	  mogelijk	  de	  regels	  aan	  op	  het	  niveau	  van	  de	  spelers.	  
3.	  Gebruik	  uw	  gezond	  verstand	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  het	  plezier	  van	  de	  jeugd	  in	  het	  
spel	  niet	  verloren	  gaat	  door	  te	  veel	  ingrijpen.	  
4.	  Zorg	  ervoor	  dat	  zowel	  in	  als	  buiten	  het	  speelveld	  uw	  gedrag	  sportief	  is.	  Geen	  woorden	  
maar	  daden.	  
5.	  Geef	  daar	  waar	  het	  verdiend	  is	  beide	  teams	  een	  compliment	  voor	  hen	  goede	  spel.	  
6.	  Wees	  beslist,	  objectief	  en	  beleefd	  bij	  het	  constateren	  van	  fouten.	  
7.	  Beoordeel	  opzettelijk	  en	  goed	  geplande	  overtredingen	  als	  onsportief	  gedrag,	  
waardoor	  het	  respect	  voor	  eerlijk	  spel	  gehandhaafd	  blijft.	  
	  
Ouders	  en	  verzorgers	  
1.	  Forceer	  een	  kind	  dat	  geen	  interesse	  toont	  nooit	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  een	  sport.	  
2.	  Bedenk	  dat	  kinderen	  sporten	  voor	  hun	  plezier	  en	  niet	  voor	  het	  uwe.	  
3.	  Moedig	  uw	  kind	  altijd	  aan	  om	  volgens	  de	  regels	  te	  spelen	  en	  laat	  het	  coachen	  over	  aan	  
de	  leiders	  en/of	  trainers.	  
4.	  Leer	  uw	  kind	  dat	  eerlijke	  pogingen	  net	  zo	  belangrijk	  zijn	  als	  winnen,	  zodat	  het	  
resultaat	  van	  een	  wedstrijd	  geaccepteerd	  wordt	  zonder	  onnodige	  teleurstelling.	  
5.	  Verander	  een	  nederlaag	  in	  een	  overwinning	  door	  uw	  kind	  te	  helpen	  te	  werken	  aan	  
een	  grotere	  vaardigheid	  en	  het	  worden	  van	  een	  goede	  sportman/vrouw.	  Maak	  het	  kind	  
nooit	  belachelijk	  en	  geef	  het	  geen	  uitbrander	  als	  het	  een	  fout	  heeft	  gemaakt	  of	  een	  
wedstrijd	  heeft	  verloren.	  
6.	  Bedenk	  dat	  kinderen	  het	  beste	  leren	  door	  na	  te	  doen.	  Fouten	  maken	  mag!	  
Applaudisseer	  voor	  goed	  spel.	  
7.	  Val	  een	  beslissing	  van	  een	  scheidsrechter	  e.d.	  niet	  in	  het	  openbaar	  af	  en	  trek	  nooit	  de	  
integriteit	  van	  dergelijke	  personen	  in	  twijfel.	  
8.	  Erken	  de	  waarde	  en	  het	  belang	  van	  (vrijwillige)	  trainers	  en	  leiders.	  Zij	  geven	  hun	  tijd	  
en	  kennis	  om	  het	  sporten/de	  recreatie	  van	  uw	  kind	  mogelijk	  te	  maken.	  
9.	  Ondersteun	  alle	  pogingen	  om	  verbaal	  en	  fysiek	  misbruik	  tijdens	  sportactiviteiten	  door	  
de	  jeugd	  te	  voorkomen.	  
	  
Toeschouwers	  
1.	  Denk	  eraan	  dat	  de	  spelers	  voor	  hun	  eigen	  plezier	  deelnemen	  aan	  georganiseerde	  
sportbeoefening.	  De	  spelers	  doen	  dit	  niet	  voor	  uw	  vermaak	  en	  kunnen	  dus	  niet	  worden	  
gezien	  als	  profsporters.	  
2.	  Gedraag	  u	  op	  uw	  best.	  Vermijd	  het	  gebruik	  van	  grove	  taal	  en	  het	  beledigen,	  
discrimineren	  of	  belagen	  van	  spelers,	  trainers,	  scheidsrechters	  en	  aanhangers	  of	  
toeschouwers	  van	  de	  tegenpartij.	  
3.	  Geef	  applaus	  bij	  goed	  spel	  van	  zowel	  uw	  eigen	  team	  als	  van	  het	  gastteam	  of	  andere	  
deelnemers	  aan	  een	  wedstrijd.	  
4.	  Toon	  respect	  voor	  tegenstanders/tegenspelers.	  Zonder	  hen	  is	  er	  geen	  wedstrijd.	  
5.	  Maak	  spelers	  niet	  belachelijk	  en	  scheld	  hen	  niet	  uit	  als	  er	  een	  fout	  wordt	  gemaakt	  
gedurende	  een	  wedstrijd	  of	  training.	  
6.	  Veroordeel	  elk	  gebruik	  van	  geweld.	  
7.	  Respecteer	  de	  beslissing	  van	  de	  scheidsrechter.	  
8.	  Moedig	  de	  spelers	  altijd	  aan	  om	  zich	  aan	  de	  spel-‐/wedstrijdbepalingen	  te	  houden.	  9.	  
Zorg	  ervoor	  dat	  uw	  gedrag	  sportief	  is.	  Goed	  voorbeeld	  doet	  goed	  volgen.	  
10.	  Blijf	  altijd	  buiten	  de	  veldafrastering.	  
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Bijlage	  1.	  	  
	  
Uitleg	  voetbal.nl	  
	  
Stap	  1.	  U	  gaat	  naar	  www.voetbal.nl.	  dan	  komt	  u	  op	  dit	  scherm	  terecht.	  

	  
Bezoekt	  u	  de	  site	  voor	  de	  eerste	  maal,	  dan	  gaat	  u	  naar	  registreren.	  Uw	  e-‐mailadres	  wordt	  uw	  
gebruiksnaam	  en	  uw	  wachtwoord	  stelt	  u	  hier	  zelf	  vast.	  	  
Al	  eerder	  geregistreerd,	  dan	  kunt	  u	  gelijk	  uw	  gegevens	  invullen!	  Bij	  gebruikersnaam	  typt	  u:	  “e-‐mailadres”	  
en	  bij	  wachtwoord	  typt	  u:	  “het	  gekozen	  wachtwoord”.	  Dan	  drukt	  u	  op	  login.	  	  
	  
Stap	  2	   	   U	  gaat	  naar	  Clubs	  &	  competities.	  En	  dan	  naar	  zoeken	  op	  club.	  	  
Hier	  kunt	  u	  op	  4	  verschillende	  manieren	  verenigingen/wedstrijden	  gaan	  zoeken.	  	  

• Zoeken	  op	  club	  	  
• Zoeken	  op	  competitie	  	  
• Zoeken	  op	  accommodatie	  	  
• Zoeken	  op	  postcode	  	  

Als	  je	  bijv.	  Heerenveen	  kiest,	  krijg	  je	  meerdere	  opties.	  U	  klikt	  dan	  op	  de	  naam	  van	  de	  vereniging.	  	  
Dan	  verschijnt	  het	  resultaat	  onder	  de	  zoekmogelijkheden.	  U	  klikt	  dan	  op	  de	  naam	  van	  de	  vereniging	  in	  de	  
groene	  letters.	  	  
	  
Als	  u	  dan	  naar	  beneden	  gaat,	  dan	  krijgt	  u	  alle	  gegevens	  en	  teams	  van	  die	  vereniging.	  Hier	  kunt	  u	  team	  naar	  
keuze	  van	  kiezen	  en	  de	  benodigde	  informatie	  opzoeken,	  bijvoorbeeld	  de	  stand,	  het	  programma	  e.d.	  	  
	  
Stap	  3	   	   Het	  maken	  van	  Mijn	  Team	  
Als	  u	  eigenlijk	  wel	  elke	  week	  van	  een	  bepaald	  team	  wil	  zien	  hoe	  zij	  ervoor	  staan,	  dan	  kunt	  u	  het	  uzelf	  
makkelijk	  maken	  door	  een	  team	  'mijn	  team'	  te	  maken.	  U	  klikt	  dan	  op	  een	  categorie/team	  en	  die	  klapt	  dan	  
open.	  	  
Wanneer	  u	  dan	  met	  uw	  muis	  op	  de	  „voeg	  toe	  aan	  Mijn	  Voetbal.nl‟	  klikt,	  voegt	  u	  dit	  team	  toe	  aan	  uw	  lijst.	  	  
Elke	  keer	  als	  u	  inlogt	  en	  u	  klikt	  op	  competitie,	  dan	  komen	  boven	  aan	  uw	  favoriete	  teams	  te	  staan.	  U	  hoeft	  
dan	  alle	  voorgaande	  handeling	  niet	  meer	  uit	  te	  voeren.	  	  
	  


