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BESTE OUDERS, VERZORGERS EN SPELERS, 
 
Welkom 
Welkom bij voetbalvereniging Nieuweschoot. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. 
Om je wegwijs te maken in voetballand, hebben we in dit boekje allerlei informatie verzameld over de club, 
de praktische zaken rondom het lidmaatschap, trainingen, wedstrijden en een toelichting op onze normen, 
waarden en gewoontes en nog veel meer handige en relevante informatie verzameld. 
 
Sportiviteit hoog in het vaandel 
Sportief gedrag vinden we belangrijk, zowel op het veld als langs de lijn. Om helder te maken hoe wij 
binnen de vereniging met elkaar om willen gaan, hebben we een 11-tal gouden regels vastgelegd. Ook deze 
vind je in dit boekje. 
 
Praktische informatie  
De informatie is vooral voor ouders (van jeugdleden) bedoeld, omdat jullie degenen zijn die het voor je 
kind mogelijk maken om te komen voetballen. Jullie support, inzet en enthousiasme is belangrijk en wordt 
gewaardeerd. Tot JO17 communiceren trainers en leiders met de ouders. Vanaf JO17 regelen veel spelers 
hun ‘voetbalzaken’ min of meer zelf. 
 
Vrijwilligers 
Onze vereniging kenmerkt zich door een grote groep mensen die bereid zijn om als vrijwilliger bij te 
springen. En onze vereniging kan gewoonweg ook niet zonder vrijwilligers. Heb je zin in een functie binnen 
de club? Bijvoorbeeld als teamleider, trainer, coördinator, bestuurslid of een andere staffunctie. Of lijkt het 
je leuk om achter de bar te staan? Of zie je iets anders dat je graag op wilt pakken? Neem dan contact op 
via: info@vvnieuweschoot.nl. 
 
Maak er een mooi seizoen van! 
Neem even de tijd om dit informatieboekje door te lezen. We hopen dat we door dit boekje een ieder snel 
wegwijs krijgen binnen onze vereniging. We wensen jullie en alle jeugdleden daarnaast heel veel 
voetbalplezier. En mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Met sportieve groet, 
v.v. Nieuweschoot 
 
Namens de Jeugdopleiding en Technische Commissie van v.v. Nieuweschoot 
Barry, Eric, Hinne-Jan, Jenno en Tjisse 
  

mailto:info@vvnieuweschoot.nl
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EEN CLUB OM TROTS OP TE ZIJN 
 
Uniek 
Voetbalvereniging Nieuweschoot is opgericht op 14 september 1946. Een vereniging om trots op te zijn. Trots 
omdat bijvoorbeeld Foppe de Haan Mister Heerenveenveen Maarten de Jong bij ons het voetballen leerde. 
Trots omdat ons eerste elftal uit veel spelers bestaat die allemaal bij v.v. Nieuweschoot zijn opgeleid, iets wat 
uniek is. Trots omdat onze vereniging de eerste interland ooit speelde tegen de nationale selectie van Tuvalu. 
En natuurlijk trots omdat de kinderen dankzij de inzet van vele vrijwilligers bij ons kunnen doen wat ze het 
allerliefste doen, namelijk lekker voetballen. 
 
Modern sportpark 
We spelen op goed onderhouden natuurgrasvelden van Sportpark ‘De Greiden’, gelegen naast het Bornego 
college en de atletiekbaan van AV’55 aan de Ds. Kingweg. Op het complex vind je onze moderne en 
duurzame kleedboxen en een gezellige kantine met voldoende vertier voor jong en oud. V.v. Nieuweschoot 
is een actieve vereniging en waarbinnen onze sport continue in beweging is.  

PLATTEGROND SPORTPARK DE GREIDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBSITE, FACEBOOK & TWITTER 
 
Digitale middenstip 
v.v. Nieuweschoot communiceert gedurende het seizoen via de digitale middenstip van onze vereniging. 
Op www.vvnieuweschoot.nl staat alle relevante informatie vanuit bestuur, commissies en over de 
verschillende teams gepubliceerd. We brengen aan de ene kant daar het nieuws, de aankondigingen, veel 
wedstrijdverslagen en bijvoorbeeld informatie over aankomende acties, activiteiten en toernooien. En 
gebruiken het online platform daarnaast om onze vereniging positief te profileren. 
 
Overige Social-mediakanalen 
Daarnaast zijn we actief op Facebook. Check deze pagina geregeld voor nieuws, links naar wedstrijd-
verslagen, foto’s, acties, aankondigingen en andere relevante informatie. En vergeet ook niet ons 
twitteraccount te volgen. 
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INSCHRIJVEN 
 
Beginnen met voetballen… Gratis proeftrainingen 
Wie wil beginnen met voetballen, kan eerst drie trainingen vrijblijvend meedoen. Je kunt je voor deze 
proeftrainingen eenvoudig aanmelden via jeugdcommissie@vvnieuweschoot.nl.   
 
Lid worden 
Inschrijven als nieuw lid, kan door contact op te nemen met onze ledenadministratie. Zodra de inschrijving 
verwerkt is wordt uw kind op basis van zijn/ haar geboortejaar ingedeeld in één van de jeugdteams binnen 
onze Jeugdopleiding. De coördinator van onze Jeugdopleiding neemt hierover contact op met de 
teamleider(s) van het desbetreffende team. Wil je ook lid worden van v.v. Nieuweschoot, dan kan dat via 
ledenadministratie@vvnieuweschoot.nl. 
 
Vragen en informatie over het lidmaatschap 
Jannie de Vries (ledenadministratie) 
Telefoon: (0513) 62 43 27 | E-mail: ledenadministratie@vvnieuweschoot.nl. 

CONTRIBUTIE 
 
Actuele informatie 
De actuele contributiebedragen van onze vereniging vind je op de website van onze vereniging: 
www.vvnieuweschoot.nl/644/informatie. De contributie inning wordt in samenwerking met onze 
penningmeester verzorgd door Jannie de Vries.  
 
Vragen over contributie 
Vragen hieromtrent kunnen worden gesteld via contributie@vvnieuweschoot.nl. Kijk voor de alle 
aanvullende voorwaarden en mogelijkheden met betrekking tot contributie en het lidmaatschap op 
www.vvnieuweschoot.nl/644/informatie. 

ADRESWIJZIGINGEN 
 
Houd ons op de hoogte 
Verandering in NAW-gegevens, gewijzigde telefoonnummers, mailadressen en/ of bankgegevens graag zo 
spoedig mogelijk doorgeven via een email naar ledenadministratie@vvnieuweschoot.nl. De 
ledenadministratie verwerkt de wijzigingen, zodat ons ledenbestand steeds up-to-date is. 

OPZEGGEN 
 
Stoppen met voetballen 
Mocht jouw kind willen stoppen met voetbal, zeg dan tijdig uw lidmaatschap op. Afmelding dient, liefst zo 
snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 juni plaats te vinden. Indien de afmelding na 31 mei binnenkomt, 
dan wordt het volledige bedrag aan contributie voor het komende seizoen in rekening gebracht. De 
coördinator van de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot neemt bij afmelding van een jeugdlid altijd 
contact op met (de ouders/ verzorgers van) het desbetreffende lid.  
 
Wat gebeurt er ná 1 juni? 
De reden dat deze datum wordt gehanteerd is dat teams vanaf 1 juni worden ingedeeld voor het komende 
seizoen en bij de KNVB worden aangemeld. Trainers worden vastgelegd en allerlei andere afspraken 
gemaakt waarbij de club financiële verplichtingen aangaat. Afmeldingen dienen uitsluitend per email via 
ledenadministratie@vvnieuweschoot.nl te geschieden.  
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VERLOOP VAN HET SEIZOEN 
 
Start van het seizoen 
Bij aanvang van het seizoen organiseren we een seizoensstart. Een ochtend/ middag, waarvoor alle ouders en 
kinderen worden uitgenodigd. Ook organiseren teamleiders en trainers aan het begin van het seizoen veelal 
een informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen van hun team.  
 
Afstemming en informatie uitwisselen 
Tijdens beide momenten vertellen we wat spelers en hun ouders van ons kunnen verwachten en wat wij als 
club van hen verwachten. Het is daarom belangrijk dat je zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens deze twee 
momenten. Aan het begin van het seizoen wordt aan de trainers en teamleiders alle benodigde materialen 
uitgereikt en worden de trainingsplannen en ontwikkeldoelstellingen voor het komende seizoen 
doorgesproken en toegelicht. 
 
Volgen van ontwikkeling 
Gedurende het seizoen volgen tussenevaluaties op de trainingsdoelen en vinden er individuele 
beoordelingen op de ontwikkeling van voetbalvaardigheden van al onze jeugdspelers plaats. En heel soms 
leidt dit gedurende het seizoen tot wijzigingen in teamsamenstellingen. Dit bijvoorbeeld in het geval als 
blijkt dat een kind te hoog of te laag is ingedeeld. Onze technische coördinatoren doen dit dan altijd in 
overleg met de trainers, teamleiders en vroegtijdig met de desbetreffende jeugdspeler en ouders/ 
verzorgers. Let wel, dit gebeurt alleen bij uitzonderingen, het is niet de bedoeling dat er nieuwe 
teamindelingen worden gemaakt. 
 
Einde van het seizoen 
Het einde van het seizoen staat in het teken van afsluitende toernooien, het communiceren van nieuwe 
teamindelingen en het inleveren van alle materialen die door onze vereniging in bruikleen zijn gegeven. 

VOETBALHANDBOEK JEUGDOPLEIDING  
 
Ondersteuning door AZ Alkmaar 
V.v. Nieuweschoot werkt binnen de Jeugdopleiding vanuit het Voetbalhandboek. Dit Voetbalhandboek is 
o.a. opgesteld met ondersteuning van AZ Alkmaar en SV de Foresters uit Heiloo. In het Voetbalhandboek is 
beschreven op welke wijze onze vereniging jeugdspelers wenst op te leiden (voetbalinhoudelijk), hoe we 
dat vorm willen geven (organisatie) en wat wij daarbij willen uitstralen (sfeer en omgeving). De coördinator 
van de Jeugdopleiding samen met de Technische Commissie zorgt ervoor dat alle trainers en teamleiders 
hiervan op de hoogte zijn.  
 
Publieksversie online 
Op de website van onze vereniging is de publieksversie van het Voetbalhandboek te vinden onder het 
kopje Jeugd. Neem gerust contact op met de coördinator van de Jeugdopleiding voor een uitgebreidere en 
inhoudelijke toelichting hierop. 

SPELREGELS EN SPELVORMEN KNVB 
 
Jeugdvoetbal is continue in beweging. De KNVB heeft de afgelopen jaren een aantal veranderingen in gang 
gezet. De meest recente spelregels en spelvormen vind je op de website van de KNVB. Hieronder hebben 
we de meest relevante links met nieuwe spelregels en wedstrijdvormen alvast weergegeven. Deze zijn ook 
te vinden op de website van v.v. Nieuweschoot onder het kopje Jeugd. 
 
1. https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6  
2. https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6  
3. https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12099/infographic-veldindelingen  
4. https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit  

5. https://www.knvb.nl/downloads/bestand/14647/infographic-8-tegen-8        

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12099/infographic-veldindelingen
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/14647/infographic-8-tegen-8
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VOETBAL START AL VANAF 3 JAAR BIJ DE DRUKTEMAKERTJES 
 
Spelenderwijs het voetbal ontdekken 
Op speelse wijze leren kinderen in de leeftijdscategorie 3 tot 7 jaar bij v.v. Nieuweschoot al tegen een bal 
te trappen, ermee te dribbelen en sportief bezig zijn in teamverband. Plezier en kennismaken met de bal is 
het belangrijkste doel. Tevens geeft dit een goede basis om later desgewenst door te stromen. Om de 4 
weken verzorgt v.v. Nieuweschoot deze trainingen. Kijk op onze website onder het kopje Jeugd. Daar is 
alles omtrent de Trainingen voor Druktemakertjes bij v.v. Nieuweschoot te vinden. Interesse om uw kind 
mee te laten doen? Maak via kaboutervoetbal@vvnieuweschoot.nl jouw interesse kenbaar en v.v. 
Nieuweschoot neemt z.s.m. contact met jou op. 

INDELEN SPELERS & SAMENSTELLEN TEAMS 
 
Leeftijdscategorie als uitgangspunt 
Binnen v.v. Nieuweschoot hanteren wij het beleid waarbij per leeftijdscategorie spelers in teams worden 
ingedeeld. Bij voldoende spelers per categorie ontstaan eventueel twee of meerdere teams.  
 
Selectie- & opleidingsteams 
Het eerste team wordt het zogenaamde selectieteam genoemd en aangeduid met JO…-1. De overige teams 
noemen we binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot de opleidingsteams en krijgen de aanduiding 
JO…-2/-3, enz. Dit doen we omdat het voor de ontwikkeling van spelers goed is om tegen gelijkwaardige 
tegenstanders te spelen. De competitie-indeling wordt mede afgestemd op niveau en voetbalervaring. 
 
Verschillende overwegingen tijdens indelen 
In de samenstelling van teams wordt naast de sportieve overweging ook gekeken wie graag met welk 
vriendje/ vriendinnetje speelt. Binnen de opleidingsteams is hier meer ruimte voor dan in de selectieteams. 
Daar waar problemen kunnen ontstaan is altijd overleg met ouders/ verzorgers van een speler. De indeling 
van de teams vindt altijd plaats in samenspraak met trainers, teamleiders en (technische) 
jeugdcoördinatoren. Dit kan heel soms betekenen dat gaandeweg het seizoen kleine aanpassingen in een 
jeugdteam worden gedaan. 
 
Dispensatie 
In sommige gevallen is voor een jeugdspeler dispensatie bij de KNVB aan te vragen (als hij of zij bijvoorbeeld 
qua leeftijd in de JO10 hoort, maar het niveau nog niet aankan of als blijkt dat voor zijn/ haar leeftijds-
categorie onvoldoende spelers zijn). Dit gaat altijd in overleg met de speler, trainers, teamleiders, (technisch) 
coördinator en uiteraard ouders/verzorgers van de speler. 
 
Vragen of informatie 
Mocht je vragen over de nieuwe teamindelingen hebben, dan kan je terecht bij de technische commissie  
en/of coördinator van de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot. Kijk op de website van v.v. Nieuweschoot 
onder het kopje Jeugd voor de contactgegevens. 

SPELERSONTWIKKELING 
 
De ontwikkeling van onze jeugdleden in kaart 
Vanaf de JO7 wordt de ontwikkeling van iedere speler wordt periodiek bijgehouden. De bedoeling is om een 
evenwichtig beeld van iedere speler in kaart te brengen. Iedere trainer en teamleider wordt verzocht om de 
ontwikkeling van zijn/ haar jeugdspelers zorgvuldig in te vullen tijdens die momenten.  
 
Trainingsopkomst en wedstrijdstatistieken 
Trainers/ teamleiders worden daarnaast verzocht om tijdens het seizoen de trainingsopkomst en 
wedstrijdstatistieken bij te houden in de spelersapplicatie op www.vvnieuweschoot.nl. De Jeugdopleiding van 
v.v. Nieuweschoot instrueert trainers en teamleiders hierover in de eerste maand van het nieuwe seizoen.  

mailto:kaboutervoetbal@vvnieuweschoot.nl
http://www.vvnieuweschoot.nl/
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JEUGDTRAININGEN BIJ ONZE VERENIGING 
 
Trainen 
Onze JO7-spelers trainen een keer per week een uur. Vanaf de JO8 en hoger wordt twee keer in de week 
getraind, van maandagavond t/m donderdagavond, en wordt de trainingsduur langzaamaan uitgebreid. Op 
de website van onze vereniging zijn de trainingstijden per team weergegeven.  
 
Trainingen tijdens de eerste seizoenshelft 
Trainingen beginnen half augustus tot en met half december. Dit kan per team variëren, dit is afhankelijk van de 
wensen van de trainer. De beker-/ competitiewedstrijden beginnen in september en lopen door tot en met half 
december. Dan volgt de winterstop, waarbinnen jeugdspelers van v.v. Nieuweschoot trainingen en wedstrijden 
in de zaal afwerken. 
 
Zaal, winterstop en tweede seizoenshelft 
Van half december tot eind januari worden er over het algemeen geen competitie-/ bekerwedstrijden op het 
gras gespeeld. Bij goed weer kunnen trainingen en/ of oefenwedstrijden wel eerder worden hervat. Vanaf 16 
december 2019 tot en met 14 februari 2020 heeft v.v. Nieuweschoot de mogelijkheid om uit te wijken naar het 
kunstgrasveld en/ of de zaal van KV Heerenveen. De zomerstop gaat in op 20 juni 2020, Sportpark De Greiden is 
dan gesloten. In deze periode worden ook geen wedstrijden gespeeld. 

PRAKTISCHE ZAKEN RONDOM DE TRAINING 
 
Veiligheid voorop 
Uit veiligheidsoverwegingen is het dragen van scheenbeschermers verplicht tijdens de training. Als uw kind 
voor proefles komt, probeer dan scheenbeschermers van iemand te lenen. Oorbellen, piercings en 
horloges mogen tijdens de training uit veiligheidsoverwegingen niet gedragen worden.  
 
Afspraken en regels 
Tijdens de eerste training zal de trainer afspraken maken met de kinderen en de regels doornemen. 
De trainer is verantwoordelijk tot het laatste kind is opgehaald. Bij kinderen die zelfstandig naar huis 
mogen gaan geldt dit niet. 
 
Tips 

 Laat kinderen zo min mogelijk waardevolle spullen meenemen naar de training. 
 Laat kinderen bij nat weer hun jas in de dug-out/ bushokjes leggen. Dan hebben ze na de training een 

droge jas. 
 Na de herfstvakantie bij koud weer onder de voetbalkleding thermokleding aantrekken. Dit om 

blessures door koude spieren te voorkomen. Handschoenen mogen ook, een muts liever niet. 
 Bij iedere training dienen de jeugdspelers hun drinkbidon1 met water mee te nemen.  
 Bij iedere training dienen de jeugdspelers hun Technik Ball2 mee te nemen.  

TRAINEN TIJDENS DE WINTERSTOP 
 
Zaal en kunstgras 
Net voor en tijdens de winterstop is het voor alle teams mogelijk om (een aantal keer per week) in de zaal en/ 
of op kunstgras te trainen. Dit vindt plaats op de combivelden of in de Hoekstrahal van KV Heerenveen. Deze 
trainingen worden door de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot georganiseerd. De uren en beschikbaarheid 
voor teams wordt afgestemd met KV Heerenveen en vervolgens met trainers en teamleiders.  

  

                                                      
1 Ieder jeugdlid krijgt in de eerste maand van het nieuwe seizoen een drinkbidon van v.v. Nieuweschoot uitgereikt; 
2 In de eerste maand van het nieuwe seizoen krijgen alle jeugdspelers voor de duur van het hele seizoen een Technik Ball van v.v. Nieuweschoot in bruikleen. 

11 13 
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ROLVERDELING TRAINER EN TEAMLEIDER 
 
Ieder team een eigen trainer en teamleider 
Bij de jeugdteams van v.v. Nieuweschoot wordt per team een of twee trainer(s) en teamleider(s) aangesteld. 
De trainer verzorgt de trainingen op doordeweekse dagen. De trainer neemt, in principe, het team tijdens de 
(oefen-) wedstrijden en eventuele toernooien onder zijn/ haar hoede en regelt samen met de teamleiders de 
communicatie met de ouders. Vanaf de JO15 is de trainer tijdens de wedstrijden ook coach. De teamleider 
van het team communiceert en organiseert. 

TAKEN TRAINER 
 
Type trainer(s) 
Trainingen bij de jeugd kunnen gegeven worden door gediplomeerde trainers, enthousiaste ouders, maar ook 
door stagiaires van CIOS of een andere  sportopleiding. V.v. Nieuweschoot streeft ernaar on bij alle 
jeugdteams een gediplomeerde trainer aan te stellen en ziet dit seizoen als een overgangsseizoen waarin dit 
langzaamaan vorm gaat krijgen en de samenwerking met het CIOS geïntensiveerd wordt. 
 
Wat wij verwachten van een jeugdtrainer 
Van trainers verwachten we een aantal zaken. Een trainer bij v.v. Nieuweschoot is in alle opzichten een 
visitekaartje voor de vereniging. Hij is degene die in direct contact staat met spelers en speelsters en met 
ouders/ verzorgers. Zeker bij de jeugdspelers heeft een (aankomend) trainer ook mede een taak in de 
opvoeding. 
 
Een (jeugd-) trainer bij v.v. Nieuweschoot: 

 Conformeert zich aan het (jeugd)beleidsplan van v.v. Nieuweschoot.  
 Leeft zich in de leeftijdsgroep die hij coacht. 
 Zorgt voor een goede voorbereiding van de training, een goede indeling van de training en 

voldoende en afwisselende oefenstof. 
 Zorgt voor positieve coaching gericht op opleiden van spelers en niet alleen op winnen of verliezen. 

Het eigen belang is ondergeschikt aan dat van het team. Hiermee vertegenwoordigt hij v.v. 
Nieuweschoot op een positieve manier. 

 Heeft aandacht voor discipline t.a.v.: op tijd komen, het uitvoeren van een goede warming up, 
uitvoeren van trainingsstof, een goede teamgeest. 

 Geeft in gedrag en houding zelf het goede voorbeeld: heeft een actieve houding, rookt niet in bijzijn 
van jeugdspelers, let op taalgebruik en kleineert spelers niet. 

 Controleert na de training of de kleedkamer veegschoon is achtergelaten door de spelers en of alle 
spelers de kleedkamer hebben verlaten. 

 Onderhoudt contact met de begeleiding van het team, met de technische commissie van v.v. 
Nieuweschoot, communiceert duidelijk en positief met ouders, verzorgers van spelers. 

 Is zelfkritisch en bereid te investeren in zijn/ haar ontwikkeling. 
 Kan altijd terecht bij de coördinator van de Jeugdopleiding en Technische Commissie voor 

voetbalinhoudelijke ondersteuning. 
 

Interesse om trainer te worden? 
Lijkt het je leuk om de rol van trainer op je te nemen? Neem dan gerust contact op met de coördinator van 
de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot. Contactgegevens staan op onze website onder het kopje Jeugd. 
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TAKEN TEAMLEIDER 
 
Een belangrijke functie in de begeleiding van het team 
De rol van de teamleider van een team wordt meestal vervuld door een ouder. Soms kiezen twee ouders 
ervoor deze taak te delen. De teamleider heeft een belangrijke functie in het begeleiden van het team 
tijdens wedstrijden en toernooien en het regelen van vele praktische zaken. Vanaf de JO15 is de teamleider 
degene die organiseert en communiceert en heeft de trainer tijdens de wedstrijden uitsluitend de taak van 
coach. 
 
Taken van een teamleider zijn o.a. … 

 Communiceren met ouders over locatie en tijd van te spelen wedstrijden. 
 Is een aanspreekpunt van spelers en/of ouders. 
 Zorgt dat het vervoer t.b.v. uitwedstrijden wordt geregeld. 
 Draagt, naast de trainer, zorg voor de materialen die de club aan elk team beschikbaar stelt. 
 Opstellen rij- en eventueel wasschema voor de ouders. 
 Regelen van spelers uit ander team indien er te weinig spelers zijn. 
 Indien trainer/ coach niet aanwezig, coachen tijdens uit en thuiswedstrijden. 
 Regelen van praktische zaken rondom de wedstrijd (spelerspassen, invullen wedstrijdapp, 

kennismaken met leiding tegenstander.  
 Check op welk veld er wordt gespeeld en welke kleedkamer kan worden gebruikt. 
 Voorziet bij thuiswedstrijden in de rust of na afloop van de wedstrijd de tegenstander en het eigen 

team van limonade of thee. 
 Zorgt bij wedstrijden en trainingen dat de kleedkamers (ook de kleedkamer van de tegenpartij) 

netjes achtergelaten wordt. 
 Zorgt bij uit- en thuiswedstrijden (indien van toepassing) voor een grensrechter. 
 Coacht tijdens de wedstrijd indien de trainers dit bij het team niet doen. 
 Het team enthousiast maken voor evenementen zoals de Grote Clubactie, de Koekactie, 

zaaltoernooien en nevenactiviteiten. 
 
Interesse om teamleider te worden? 
Lijkt het je leuk om de rol van teamleider op je te nemen? Neem dan gerust contact op met de coördinator 
van de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot. Contactgegevens staan op onze website onder het kopje 
Jeugd. 
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PRAKTISCHE ZAKEN RONDOM WEDSTRIJDEN 
 
De belangrijkste onderdelen 

 Vanaf de JO7 spelen onze teams in de reguliere reeksen/ competities en meestal ook in de 
bekercompetitie. De jeugdwedstrijden worden hoofdzakelijk op zaterdag gespeeld 

 Elk team heeft op www.vvnieuweschoot.nl een eigen pagina waar spelersinformatie, 
wedstrijdverslagen, de competitie- en bekerinformatie en statistieken terug te vinden is. 

 Iedere team krijgt bij aanvang van het seizoen in ieder geval een wedstrijdshirt en -broekje vanuit 
onze vereniging in bruikleen. Voetbalsokken zijn, tegen een kleine vergoeding, aan te schaffen en 
blijven eigendom van het kind. Indien zich een sponsor aanmeldt, is de kans aanwezig het 
wedstrijdtenue wordt aangevuld met gesponsorde trainingspakken en/of tassen.  

 Wanneer uw kind een trainingspak en/of tas van de vereniging krijgt, dan worden er afspraken 
gemaakt en dan dienen deze spullen na afloop van het seizoen compleet en in goede staat weer 
ingeleverd te worden bij de teamleider.  

 Bij de KNVB wordt gewerkt met digitale spelerspassen. Deze pas heeft geen vervaldatum. De 
trainer en teamleider heeft toegang tot deze digitale pas. En zorgt ervoor dat voorafgaand aan 
de wedstrijd de bijbehorende administratie via de wedstrijdapp wordt ingevuld. 

 Het officiële wedstrijdprogramma staat op www.vvnieuweschoot.nl en is ook te vinden via de 
gratis apps voetbalassist en voetbal.nl  

 Mocht een wedstrijd worden afgelast, dan wordt dit z.s.m. via de groepsapp van het 
desbetreffende team gecommuniceerd. Tevens is dit terug te vinden op de website van v.v. 
Nieuweschoot en via bovengenoemde apps terug te vinden. 

 Een wedstrijd die niet door kan gaan door weersomstandigheden of gebrek aan spelers, wordt 
op een later moment (mogelijk doordeweeks op een avond) ingehaald. 

 Bij uitwedstrijden wordt, afhankelijk van de afstand tot de vereniging waar wordt gespeeld, drie 
kwartier tot een uur voor speeltijd op Sportpark de Greiden verzameld. Bij uitwedstrijden rijden 
we gezamenlijk heen en gezamenlijk terug. We streven ernaar dat onze teams ten minste een 
halfuur voor speeltijd op de plaats van bestemming zijn. 

 Wedstrijden worden altijd gespeeld in het wedstrijdtenue. We adviseren bij een temperatuur 
onder de 5°C daaronder thermokleding aan te trekken. Handschoenen mogen ook, een muts liever 
niet. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Het wedstrijdshirt dient in de broek te 
worden gedragen en de kousen tot de knie opgetrokken. 

 Bij thuiswedstrijden zorgt v.v. Nieuweschoot voor wedstrijdbegeleiders/ scheidsrechters. In het 
uitzonderlijke geval dat er geen wedstrijdbegeleider/ scheidsrechter is, dan kan aan de 
aanwezige ouders worden gevraagd of één van hen die taak op zich kan nemen. 

 Douchen na de wedstrijd moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Geef je kind een 
handdoek, douchegel en schone kleding mee. 

 In verband met privacy is fotograferen tijdens wedstrijden en voetbalactiviteiten wél 
toegestaan, maar in de kleedkamer(s) absoluut niet. 

 Laat de kleedkamer en douches altijd netjes achter, zowel uit als thuis. 
 Samen iets drinken na de wedstrijd is goed voor het teamgevoel. Thuis verzorgt v.v. 

Nieuweschoot dit. Bij uitwedstrijden is vaak wel een kan limonade af te halen. 
 
Laat zien hoe het met het team gaat! 
Spelers, jong en oud, vinden het ontzettend gaaf dat na afloop van de wedstrijd op de website van onze 
vereniging een wedstrijdverslag (eventueel met actiefoto’s) terug te vinden is. De Jeugdopleiding van v.v. 
Nieuweschoot is ervan overtuigd dat er bij ieder team iemand is die in een paar regels de wedstrijd kan 
verslaan. Onze website kent een prachtige module om het verslag vervolgens in te (laten) laden.  
 
Tip 
Maak hier aan het begin snel afspraken over en verdeel desnoods de wedstrijden onder meerdere personen. 
En echt waar, iedereen vindt het leuk om te  volgen hoe het met jullie team gaat!  
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DIT VERWACHTEN WE VAN OUDERS 
 
Praktische zaken en meer… 

 Zorg ervoor dat de NAW-gegevens en telefoonnummer(s) van jullie kind/ kinderen juist in ons 
systeem staan en geef wijzigingen tijdig door.  

 Geef, indien dat nog niet bekend is, jouw mailadres en mobiele nummer bij de eerste training/ 
wedstrijd door aan de teamleider van je team. 

 Bij teams tot de JO15 wordt over trainingen en wedstrijden gecommuniceerd met de ouders. De 
teamleider maakt bij aanvang van het seizoen een groepsapp aan. Gebruik deze groepsapp alleen voor 
het maken van praktische afspraken,  

 Bespreek eventuele zorgen, klachten, emoties, ergernissen, etc. niet via deze groepsapp, maar doe dit 
één op één met de trainer, teamleider en/ of mede-ouders. Mocht je er onderling niet uitkomen, neem 
dan contact op met de coördinator van de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot. 

 Voetbal is een teamsport. Aanwezigheid van uw kind bij trainingen en wedstrijden en een goede 
inzet is belangrijk. Stimuleer uw kind hierin. 

 Eventuele afwezigheid tijdens trainingen of wedstrijden altijd melden aan de trainer en teamleider 
en het liefst zo op tijd mogelijk. 

 Bij uitwedstrijden moet er door ouders gereden worden. De teamleider zal bij het begin van het 
seizoen een rijschema opstellen. Wie verhinderd is, ruilt onderling. 

 Kom kijken! Support wordt gewaardeerd door kinderen, ook als ze 16 of 17 jaar oud zijn. 
 Spelers vinden het fijn om aangemoedigd te worden. Wat ze niet fijn vinden is commentaar of 

coachen vanaf de zijlijn, hoe goedbedoeld dit ook is. Daarom laten wij het coachen graag aan de 
coach/ teamleider over. We gaan ervan uit dat u meewerkt aan een positieve sfeer langs de lijn. 
Bedankt daarvoor. 

 
Tips 
1. Plezier gaat voor presteren! 
Haal de nadruk van het presteren af en leer 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.  
 
3. Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf. 
 Niet alle ouders zijn er bij 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 tegen. Dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te 
laten zien/ te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar respect voor hebben. 
 
5. Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven. 
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! 
 
6. In de auto op weg naar huis 
Kinderen voelen de druk om te presteren het sterkst op de terugweg van het sporten naar huis, zo 
blijkt uit verschillende onderzoeken. Goedbedoelde vragen en suggesties voelen voor je kind vaak als 
kritiek op iets waar niets meer aan te veranderen is. De wedstrijd is gespeeld, laat het daarbij. 
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ACTIVITEITEN 
 
Nevenactiviteiten 
Behalve de reguliere trainingen en wedstrijden organiseert v.v. Nieuweschoot leuke activiteiten voor haar 
leden. Zo is er bijvoorbeeld tijdens de decembermaand het Sinterklaasfeest en wordt het Kerstdiner 
georganiseerd. We proberen daarnaast creatief te zijn om samen met de teams/ ouders/ verzorgers en de 
Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot naast het voetbalgebeuren meerdere gezellige activiteiten voor jong en 
oud te organiseren.  
 
Creatieve ideeën of extra handjes? 
Heb je ideeën voor een mooie actie voor jouw team/ de jeugdspelers van v.v. Nieuweschoot? Of wil jij je daar 
graag structureel voor inzetten? Informeer dan naar de mogelijkheden om binnen de Jeugd Activiteiten 
Commissie aan de slag te gaan en te ondersteunen. Kijk op onze website onder Jeugd voor de contactgegevens 
en/ of raadpleeg de agenda voor de geplande activiteiten. 

PUPIL VAN DE WEEK 
 
Onderdeel van het vlaggenschip 
Bij alle officiële thuiswedstrijden van het eerste elftal van v.v. Nieuweschoot is een Pupil van de week aanwezig. 
De Pupil van de week is bij die wedstrijd onderdeel van het vlaggenschip van v.v. Nieuweschoot. De Pupil van de 
week doet kort mee met de warming-up, verricht de aftrap, is enthousiaste supporter tijdens de wedstrijd en 
krijgt na afloop van de wedstrijd in de bestuurskamer een echte voetbal met daarop alle handtekeningen van 
de eerste elftalspelers en staf. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd wordt via de website en in de kantine van v.v. 
Nieuweschoot de eerstvolgende Pupil van de week aangekondigd en voorgesteld.  
 
Coördinatie vanuit de Jeugdopleiding 
De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot coördineert deze actie en maakt aan het begin van het seizoen een 
planning. En stelt de teamleiders hiervan op de hoogte. Mocht uw zoon/ dochter Pupil van de week zijn, dan 
ontvangt u via de teamleider hiervoor de benodigde informatie.  

KLEDINGSPONSOR WORDEN? 
 
Clubkleding met een sponsornaam… 
Onze spelers spelen tijdens wedstrijden in clubkleding. Mocht je het leuk vinden om wedstrijd- of 
trainingskleding te sponsoren voor het team van je eigen kind, dan kun je dit kenbaar maken aan de 
Commerciële Commissie van v.v. Nieuweschoot. En ook andere ideeën rondom sponsoring en/ of mooie 
samenwerkingskansen kunnen met hen besproken worden.  
 
Contactgegevens Commerciële Commissie 
Neem contact met hen op via commercielecommissie@vvnieuweschoot.nl. Of kijk op onze website onder 
het kopje Sponsoring voor meer informatie en contactgegevens van de commissieleden. 

TOT SLOT 
 
Relevante informatie 
We realiseren ons dat we niet alles in dit boekje hebben kunnen vatten en dat er komend seizoen best een 
aantal zaken niet helemaal vlekkeloos zullen verlopen. Maar we zijn er wel zeker van dat je in dit boekje 
veel relevante informatie kunt vinden die nodig is om er een goed voetbalseizoen van te maken.  
 
Help ons dit informatieboekje verder te completeren 
Heb je na het lezen van dit informatieboekje nog vragen, suggesties, tips of mis je iets essentieels? Mail dit 
dan direct aan ons door via: jeugdcommissie@vvnieuweschoot.nl. 
  

mailto:commercielecommissie@vvnieuweschoot.nl
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GEDRAGSCODE V.V. NIEUWESCHOOT 
 
Een plek voor iedereen 
Voetballen doe je voor je plezier. v.v. Nieuweschoot wil iedereen de mogelijkheid bieden om te genieten 
van de voetbalsport. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht voetbal-
kwaliteiten, culturele achtergrond, handicap, sekse of leeftijd. 
 
Samen gaat het lukken 
Mocht het zo zijn dat er bij een kind sprake is van opvallend gedrag en/of gedragsstoornissen, dan vragen 
we de ouders/ verzorgers van het kind dit met ons voorafgaand aan het seizoen te bespreken. We gaan dan 
4 weken, samen met de ouders, kijken hoe we binnen trainingen en wedstrijden een omgeving kunnen 
creëren waarbinnen het kind kan ontwikkelen en genieten. Na 4 weken evalueren we de gekozen strategie 
en bepalen gezamenlijk of en hoe we het voetbalseizoen verder in kunnen steken. 
 
Een 11-tal gouden regels 
Ons streven is om alle teams aan een uitdagende competitie te laten deelnemen met als doel: steeds beter 
te leren voetballen. Maar net zo belangrijk: ontwikkelen van een clubgevoel. Om helder te maken hoe wij 
binnen de vereniging met elkaar om willen gaan, hebben we een 11-tal gouden regels opgesteld (op de 
volgende pagina is dit sterke 11-tal in een winnende formatie weergegeven.  
 
Op weg naar een rookvrije generatie 
Roken in kleedkamers en bij de uitgangen of nooduitgangen is ten strengste verboden. Tijdens voetbal-
activiteiten van de jeugd wordt er op Sportpark de Greiden niet gerookt. Dit om onze kinderen het goede 
voorbeeld te geven. Het gebruik van drugs is uiteraard ook verboden op Sportpark de Greiden. Een goede, 
gezonde sfeer creëer je samen. We vragen onze leden daarom elkaar op eventueel onwenselijk gedrag aan 
te spreken. 
 
Alcohol en sport gaan niet samen, zeker niet bij spelers onder de 18 jaar. 
Nieuweschoot schenkt onder de 18 jaar geen alcohol. Legitimatie is daarom verplicht. Ook in de kleedkamer en 
tijdens teamuitjes is het nuttigen van alcohol door jeugdleden onder de 18 jaar niet toegestaan.  
 
Afspraken en normen respecteren 
We spreken elkaar erop aan als iemand zich niet aan deze afspraken houdt. Overtredingen van de 
gedragsregels kunnen ook leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Deze worden naar 
omstandigheden en leeftijd bepaald. Op www.vvnieuweschoot.nl onder het kopje ‘clubinfo’ is de volledige 
gedragscode te vinden. 

  9 
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EEN STERK 11-TAL 
 
  

Wij stellen onze 
(jeugd-) leden centraal 

Behandel elkaar  
met respect 

Wees zuinig op  
het materiaal 

Fouten maken mag! 
Daar leren we van 

Samen zijn en maken  
we de club 

 

Wij zijn een goede gastheer voor 
bezoekers en ambassadeurs van onze club 

 

Spreek elkaar aan  
op ongewenst gedrag 

 

Wees positief 
tegenover elkaar 

 

Terugkijken mag, maar wij 
gaan met elkaar vooruit 

 

Plezier en inzet 
is bij ons de basis 

 

Niemand wordt 
gediscrimineerd 
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