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Beste trainer/leider van v.v. Mariënberg; 
 
Voor je ligt het handboek voor jeugdtrainers en -leiders. Dit handboek is bedoeld om begeleiders van 
jeugdteams meer duidelijkheid te geven over alle belangrijkste praktische zaken omtrent het trainen en 
leiden van een jeugdteam bij voetbalvereniging Mariënberg. 
 

Algemene zaken: 
 

Als begeleider van een jeugdteam ben je in dienst van voetbalvereniging Mariënberg. Een club die door de 
jaren heen in de regio een goede naam heeft opgebouwd, wat we natuurlijk graag zo willen houden. Het is 
daarom belangrijk om te weten dat jij als begeleider van een jeugdteam een uithangbord bent voor je 
vereniging en een voorbeeld bent voor de kinderen en de ouders, wat betekent dat jij je te allen tijde 
fatsoenlijk en sportief moet gedragen. Daarnaast ontferm jij je ook nog eens over een groep jongens of 
meisjes, dit vereist een grote vorm van verantwoordelijkheid. Zorg er daarom voor dat je op tijd bent, 
uitgeslapen en fit in de auto stapt naar een uitwedstrijd op een vroege zaterdagmorgen en zorg draagt over 
de kinderen in je team. 
Je kunt als begeleider veel dingen zelf oplossen, maar toch heb je het gedrag van je spelers en diens 
ouders niet altijd in de hand. Mochten zich problemen voor doen, meld dit dan. Ook als je ergens hulp bij 
nodig hebt kun je te allen tijde de hulp inroepen van een van de onderstaande personen. 
 
-Technische zaken JO-11 tot JO-9 en mini’s (spelers, teamindeling etc.):  Roy Lotterman 
-Technische zaken JO-19 tot JO-13 (spelers, teamindeling etc.):        Gerrit van der Veen 
-Wedstrijdzaken Jeugd (verplaatsen van wedstrijden etc.):    Rick Kelder 
-Materialen (trainingsmateriaal, watertassen etc.):                 Roy Doek 
-Kleding (coachjassen, kleding, kledingplan, keeperhandschoenen etc.):  Eric Maathuis 
-Wedstrijdcoördinator (toezicht op zaterdag):     Hans Ribberink 
-Veilig sportklimaat: vertrouwenspersonen inschakelen,                Diny en Jan Noeverman 
-Overige jeugdzaken (zaalcomp., gemeentecup, pupil, kampioen, zie website. Jeugdoudercommissie 
(JOC) 
 
 

Verdere info: 
 
 
Leeftijd categorieën: 
-mini’s   6 jaar en jonger (meisjes t/m 7 jaar) 
-JO-9:  7 t/m 8 jaar      (meisjes t/m 9 jaar)  
-JO-10: 9 jaar   (meisjes t/m 10 jaar) 
-JO-11: 10 jaar      (meisjes t/m 11 jaar) 
-JO-13: 11 t/m 12 jaar   (meisjes t/m 13 jaar) 
-JO-15: 13 t/m 14 jaar   (meisjes t/m 15 jaar) 
-JO-17: 15 t/m 16 jaar   (meisjes t/m 17 jaar) 
-JO-19: 17 t/m 18 jaar   (meisjes t/m 19 jaar) 
 
 Speel- en trainingsduur: 
-JO-9   voetballen 2x 20 minuten, 6 tegen 6, en trainen 1x per week een uur.  
-JO-10 voetballen 2x 25 minuten, 6 tegen 6, en trainen 2x per week een uur. 
-JO-11 voetballen 2x 30 minuten, 8 tegen 8, en trainen 2x per week een uur. 
-JO-13 voetballen 2x 30 minuten en trainen 2x per week een uur. 
-JO-15 voetballen 2x 35 minuten en trainen 2x per week een uur. 
-JO-17 voetballen 2x 40 minuten en trainen 2x per week een uur. 
-JO-19 voetballen 2x 45 minuten en trainen 2x per week een uur. 
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Wedstrijden: 

Voorbereiding: 
 
Breng voor het begin van het seizoen, vaak na de kennismakingsavond, je team goed op de hoogte van 
een aantal belangrijke zaken, te weten: 
 

- Een duidelijk was- en rijschema. 
- Trainingstijden en trainingsduur. 
- Wedstrijd data en wedstrijdtijden. (vertrek en aanvang tijd) 
- Contact gegevens van spelers, leiders en trainers. 
- Eventueel te hanteren regels. (douchen verplicht, licht op de fiets! Etc. 
- Een WhatsApp-groep met spelers en ouders is aan te raden voor snelle communicatie. 

 
- Kleding. Voetbalkleding wordt door de vereniging geregeld conform het kledingplan. Als trainer 

krijg je bericht wanneer je de sleutels, kledingtas en materialen op kan halen. Wees te allen tijde 
zuinig op deze spullen! 

- Keeperhandschoenen worden geregeld door materialencommissie, ook hiervan krijgen jullie 
bericht. 

- Scheidsrechter. We proberen bij zoveel mogelijk thuiswedstrijden een scheidsrechter te regelen. 
Het kan een keer voorkomen dat je zelf een scheidsrechter moet regelen of natuurlijk besluit zelf te 
fluiten. Een fluitje kun je krijgen in de kantine, maar het meest eenvoudige is dat je zelf een fluitje 
mee brengt. 

- Niet genoeg spelers? Probeer spelers van een ander jeugdteam te regelen door dit te overleggen 
met de desbetreffende leiders. Kom je er niet uit, dan kun je in het uiterste geval een wedstrijd 
proberen te verzetten. Deze moet dan wel gespeeld worden in de week voor, of de week na de 
originele wedstrijddatum. 

- Spelregelbewijs: Vanaf 16-jarige leeftijd moet iedere speler z’n spelregelbewijs halen. Zonder dit 
bewijs kan men niet deelnemen aan de wedstrijden. De betreffende spelers, leiders en trainers 
krijgen hierover bericht.  

- Meisjeskleedkamer. Bij thuiswedstrijden kunnen de meisjes gebruik maken van kleedkamer 7, 8 
en 9. Bij uitwedstrijden zal je ter plekke moeten vragen of er een kleedkamer beschikbaar is. 

- Kleding. Probeer te allen tijde je Mariënberg kleding te dragen. Je bent zo goed herkenbaar voor 
andere verenigingen. Kleding word je beschikbaar gesteld door Eric Maathuis van de 
kledingcommissie. 

- Afgelastingen. Houd bij twijfel de site (www.vvmarienberg.n|) of teletekstpagina 603 in de gaten. 
De Jeugd-wedstrijdsecretaris, Rick Kelder, meldt dit aan de tegenstander. 

 
Voor aanvang van de wedstrijd: 
 

- Ontvangst. Ontvang bij thuiswedstrijden de leiders van de tegenstander en de scheidsrechter. 
Voorzie de scheidsrechter van een fluitje. 

- Doelen: Bij pupillenwedstrijden die niet op het pupillenveld wordt gespeeld moeten er 2 
verplaatsbare doelen langs de zijlijn gezet worden. (half veld) 

- Vlaggen. Controleer bij thuiswedstrijden of de hoekvlaggen op het veld aanwezig zijn. Is dit niet het 
geval, plaats deze dan. Ze zijn te vinden in het materiaalhok. 

- Wedstrijdzaken-app. Zorg voor aanvang van de wedstrijd dat alle spelers netjes in de 
wedstrijdzaken-app staan ingevuld. De scheidsrechter kan deze vervolgens controleren. Deze App 
is beschikbaar op de tablet in de leiderskamer. 
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- Drinken. Junioren krijgen drinken in de rust, pupillen na de wedstrijd. Geef bij thuiswedstrijden het 
drinkmoment door aan de bar in de kantine. 

 
Tijdens de wedstrijd: 
 

- Gedrag. Letje op je eigen gedrag en dat van je spelers. Corrigeer fout gedrag. 
- Coaching. Coach positief. Benadruk wat goed gaat, niet wat fout. Bewaar wat fout ging voor je 

trainingen. 
- Plezier. Plezier staat voorop! Geef iedereen speeltijd! Op de bank leert een speler niets. 
- Rust (junioren). Haal het drinken op uit de kantine, ook voor je tegenstander. 
- Einde wedstrijd (pupillen). Haal het drinken op uit de kantine, ook voor je tegenstander. 

 
Na afloop van de wedstrijd: 
 

- Penalty’s. JO-11 en jonger nemen –allemaal- direct na afloop v.d. wedstrijd een penalty. 
- Hand schudden. Na de wedstrijd geven de spelers elkaar de hand. Als begeleider geef je de 

leiders en de scheidsrechter een hand en nodig je ze, bij thuiswedstrijden, uit voor koffie in de 
leiderskamer. 

- Toezicht. Houd een oogje in het zeil tijdens het douchen van je spelers. Let op! Pesterijen, het 
maken van foto’s e.d. in de kleedkamer is verboden. Corrigeer dit gedrag en meldt misstanden 
z.s.m. bij de Technische Commissie. 

- Sportlink. Vul samen met de scheidsrechter en de tegenstander het wedstrijdformulier in. 
- Controle. Controleer de kleedkamers, opruimen en aanvegen, ook van de tegenstander! 

Trainingen: 
 
Training voorbereiden / geven: 
 

- Oefenstof. In de keuze van oefenstof ben je helemaal vrij. Jij bent tenslotte diegene die het team 
het beste kent en dus het beste weet welke oefeningen belangrijk zijn. Raadpleeg eventueel de site 
(www.vvmarienberg.nl, Downloads) voor oefenstof! 

- Zaterdag. Neem de wedstrijd van afgelopen zaterdag kort door met je spelers, wat ging er goed? 
Wat ging er fout? Probeer dit te verwerken in je oefeningen. 

- Afwisseling. Zorg voor voldoende afwisseling en dat spelers in beweging blijven. Van stilstaan 
leren ze niets en is bovendien niet erg prettig als het weer wat kouder wordt. 

- Trainingskleren. Zorg dat je zelf ook in trainingskleren training geeft. Je kunt dingen voordoen of 
gewoon een keer een partijtje meespelen. 

- Materialen. Je hebt voldoende materiaal van de voetbal ontvangen. Mochten er dingen ontbreken 
of kapot zijn, dan mag je dit direct melden bij Roy Doek (Materialen Commissie). 

- Coach positief! Benadruk de goede dingen, niet de slechte. 

Na de training: 
 

- Blik naar zaterdag. Herinner je team aan de wedstrijd van zaterdag. 
- Controle/toezicht. Hou een oogje in het zeil tijdens het douchen en controleer de kleedkamer 

naderhand. Let op! Pesterijen, het maken van foto’s e.d. in de kleedkamer is verboden! Corrigeer 
dit gedrag en meldt misstanden z.s.m. bij de Technische Commissie. 
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Veilig sportklimaat 
 

Helaas word je in de media af en toe opgeschrikt door situaties van fors grensoverschrijdend gedrag, op 
bijvoorbeeld kinderdagverblijven en verenigingen. Een ramp voor directbetrokkenen en een situatie waar je 
als club nooit hoopt in terecht te komen. Als bestuur van v.v. Mariënberg onderkennen we dit risico en 
willen hier actief beleid op voeren. Hierdoor kunnen alle leden in een veilig en sportief voetbalklimaat 
genieten van hun sport. 
 
Dit beleid is opgesteld en vastgelegd in het “ VEILIG SPORT KLIMAAT“ beleidsdocument v.v. Mariënberg 
en behelst een reeks van preventieve maatregelen. Deze moeten ervoor zorgen dat grensoverschrijdend 
gedrag wordt voorkomen of in de kiem wordt gesmoord. 
 
Op de site is het beleidsdocument te downloaden in pdf (ga naar Clubinfo -> Veilig sportklimaat). Tevens 
wordt dit document als bijlage toegevoegd aan dit handboek.  
 
Hierin wordt verder gegaan op de maatregelen die we nemen. Wie onze vertrouwenspersonen zijn en wat 
ze voor jou kunnen betekenen en wat onze aanbevelingen zijn.  

 

Overige info 
 

- Website. Raadpleeg onze actuele website (www.vvmarienberg.n|) voor veel info voor jullie als 
leiders en trainers. Onder downloads -> ‘Info voor leiders en trainers’ vind je vele hulpmiddelen 
zoals handboeken van de KNVB, onze eigen handboeken, oefenstof voor trainingen, spelregels en 
info over scheidsrechters. Verder kun je op de website allerlei informatie vinden, waaronder de 
gegevens van de verschillende contactpersonen, en vind je diverse formulieren etc.  

- Voetbalapp. Alle standen en uitslagen worden niet meer bijgehouden op de site maar kunt je 
eenvoudig vinden op de voetbalapp van de KNVB. Het programma van de komende 2 weken is 
altijd nog te zien op de homepagina van onze site! 

- Wedstrijdverslagen. Wil jij een leuk stukje van jouw team op de site? Mail deze dan naar onze 
webmaster Gerrit Heine: gerritheine@caiway.n|. 

- Spilbode. 3x per seizoen komt er een clubblad uit. Hierin kun je lezen wat er zoals speelt in de 
vereniging. 

- Kampioen? Bij een kampioenschap, ook in de zaal, ontvangen alle spelers een presentje van de 
voetbal. Als je team kampioen kan worden, meldt dit dan bij de JOC. 

- EHBO. Komt gelukkig zelden voor, maar mocht je een EHBO-koffer nodig hebben, dan kun je deze 
vinden achter de bar in de kantine.  

- Bijgevoegd: EHBSO; Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken. Voetbal is een fysieke sport en staat 
daarom ook bekend om de vele blessuren die hierdoor ontstaan. Ook bestaat er altijd een kans dat 
een van je spelers op een andere manier geblesseerd raakt. Een botsing of een vinger tussen de 
deur in de kleedkamer is namelijk zo gebeurd. Om te weten te komen hoe om te gaan met 
sportblessures adviseren wij jullie de bijlage een keer goed door te lezen. 

 

 

+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
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• Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO): Hoe pak je dit aan? 
1. Schat de situatie in 

2. Neem de leiding en zorg voor een taakverdeling 

3. Nazorg: neem contact op 

1. Schat de situatie in 

Er ligt een speler geblesseerd op de grond. Maak een inschatting van de ernst van de blessure. Benader 
de situatie en bekijk de verwondingen. Beoordeel aan de hand van de volgende twee vragen de 
vervolgstappen. 
Is de situatie acuut bedreigend voor het leven of de gezondheid van de speler op langere termijn? Dan is 
er met spoed deskundige hulp nodig. Bel direct 112! 

Voorbeelden: Open beenbreuk of een breuk in onnatuurlijke stand, bewusteloosheid, epilepsieaanval, 
diepe snijwond met veel bloedverlies en nekklachten. 

Is de situatie niet acuut bedreigend voor het leven van de speler of de gezondheid op langere termijn? 
Behandel, als je de situatie zelfstandig goed kunt beoordelen, de blessure zelf met hulp van de 
leider/trainer of aanwezige EHBO’er. Bij twijfel: bel met de huisartsenpost. Tel. 0900 333 6 333 

Voorbeelden: Verzwikte enkel, arm uit de kom, bloedneus, oppervlakkige wonden met weinig bloedverlies.  

2. Neem de leiding en zorg voor een taakverdeling 

Neem als wedstrijdcoördinator de leiding en zorg voor een taakverdeling.  

Bij acute hulp:  

1. Roep hulp in van een tweede persoon voor ondersteuning bij het verlenen van de eerste hulp. 
2. Laat iemand 1-1-2 bellen en aan de alarmcentrale uitleggen waar de speler zich bevindt en wat de 
verwondingen zijn. Zorg dat deze persoon bij jou terugkoppelt of de ambulance onderweg is. 
3. Laat iemand de benodigde materialen ophalen, bijvoorbeeld de AED (hangt op de muur achter 
kleedkamer 6), EHBO-koffer, deken of de brancard. Deze zijn te vinden bij de verzorgingsruimte bij 
kleedkamer 6. 
4. Laat iemand de poort bij de ingang openzetten zodat de ambulance het sportpark op kan komen. Stuur 
hierna deze persoon door naar de ingang van het sportpark (bij het kanaal!) zodat deze de ambulance kan 
opwachten en verder kan begeleiden. 
5. Verleen tot de komst van de ambulance zo goed mogelijk eerste hulp. 
6. Informeer familie/verzorgers van de speler over de situatie en zorg dat er iemand met de speler meegaat 
in de ambulance. 

Bij minder acute gevallen: 

1. Beoordeel samen met de verzorger, leider of aanwezige EHBO’er hoe de verwonding behandeld kan 
worden. 
2. Neem de speler mee naar de verzorgingsruimte bij kleedkamer 6 en behandel hem/haar hier aan de 
verwondingen.  
3. Laat, wanneer nodig, iemand de brancard ophalen. Deze staat in de verzorgingsruimte. 
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4. Vertrouw je de blessure toch niet, neem dan contact op met de huisartsenpost. Zij zullen je van een 
advies voorzien. Tel. 0900 333 6 333 
5. Neem contact op met de familie/verzorgers (eventueel via leider of trainer) en zorg dat de speler veilig 
thuis of bij de huisartsenpost komt. 

3. Nazorg: neem contact op 

Informeer in de loop van de week wat de situatie van de speler is, ook wanneer het een tegenstander 
betreft. Koppel de informatie terug naar de Technische Commissie of naar het Bestuur, zodat v.v. 
Mariënberg eventuele vervolgstappen kan nemen (denk aan verzekering regelen of een fruitmand sturen). 

 


