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Hoofddoelstellingen 
 Plezier in het voetballen. 
 Persoonlijke ontwikkeling van talenten bij individuele spelers. 

 

Gedrag van de spelers 
 Wij zien graag dat de spelers plezier in het voetballen uitstralen. Daarnaast wordt 

een actieve positieve inbreng en houding verwacht van de spelers. 
 Het accepteren van fouten van andere teamspelers vinden wij belangrijk.  
 Wij leiden spelers op in de geest van het willen winnen van wedstrijden, maar 

ook met de gedachte dat (sportief) verliezen er bij hoort. Willen winnen vinden 
wij iets anders dan het moeten winnen of niet mogen verliezen op gezag van 
boven. Dit werkt contraproductief op de motivatie van de spelers. 

 Commentaar op de scheidsrechter door spelers wordt niet geaccepteerd en zal 
tot actie van de trainer/coach leiden.  

 Ongewenst gedrag zoals schelden, slaan, schoppen, spugen, discrimineren of 
bedreigen richting een scheidsrechter, elftalbegeleider of andere speler leidt tot 
directe uitsluiting van de gehele wedstrijd. Bij herhaling volgt schorsing voor 
langere periode.  

 

Wat wordt er van ouders verwacht? 
 Spelers worden geacht op tijd aanwezig te zijn bij wedstrijden en trainingen. Te 

laat komen op een wedstrijddag betekent dat uw kind als reserve zal moeten 
beginnen.  

 Een positieve benadering van het team en met name het eigen kind. Zelfs als er 
zaken fout gaan complimenteer je de speler met zijn inzet en beleving. De 
trainer/coach zorgt dat de spelers op de hoogte zijn van de verbeterpunten. Wij 
verwachten van ouders dat ze de positieve sfeer bewaken, ook als er verloren 
wordt.  

 Een actieve rol binnen het team. Het team kan niet van start als niet alle rollen 
ingevuld zijn.  

 Tijdens de wedstrijd moedigen ouders hun kind of het team aan. Coaching of het 
geven van aanwijzingen is de rol van de trainer/coach en elftalbegeleider.  

 Leg geen druk op het eigen kind voor de wedstrijd. Het is aan de trainer/coach 
om ervoor te zorgen dat het team met de juiste instelling aan de wedstrijd 
begint.   
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 Laat eventuele op- of aanmerkingen op de begeleider en coach niet via de spelers 
lopen. Uw mening wordt zeker op prijs gesteld en de coach en begeleider staan 
hiervoor open, maar doe dit in een persoonlijk gesprek na de wedstrijd. Mocht u 
er met de leider en trainer niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de 
desbetreffende coördinator.  

 

Trainen 
 Trainingstijden staan op de site van OSM.  
 Tijdens de training wordt een actieve en serieuze houding verwacht van de 

speler. 
 Indien een speler niet aanwezig kan zijn bij de training dan wordt van de ouders 

verwacht dat zij hun zoon of dochter afmelden bij de trainer of leider.  
 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.  
 Op en om de velden mag niet gerookt worden.  
 

Wedstrijden 
 Spelers worden geacht op het, met de trainer/coach, afgesproken tijdstip in de 

kleedkamer aanwezig te zijn bij (thuis)wedstrijden.   
 De elftalbegeleider zal afgelastingen melden in de groeps-app van het team.  
 Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van alle noodzakelijke 

spullen, in goede staat.  
 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.  
 Ouders worden geacht voor de wedstrijd niet in de kleedkamer te zijn. De leider 

en trainer assisteren eventueel bij strikken van veters. Na het omkleden zal de 
trainer/coach zijn voorbespreking houden en de opstelling doornemen met de 
spelers.  

 We hanteren een vaste 6 tegen 6 (t/m onder 10 teams) speelwijze; 1 keeper, 2 
verdedigers, 1 middenvelder en 2 aanvallers, vaste 8 tegen 8 (t/m onder der 13 
teams) speelwijze; 1 keeper, 2 verdedigers, 3 middenvelders en 2 aanvallers. 
Spelers rouleren op verschillende posities om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen.  

 We hanteren een vaste 11 tegen 11 (vanaf onder 13 teams) speelwijze; 1 keeper, 
4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers. Spelers spelen op een positie 
waar ze zich het beste kunnen ontwikkelen.  

 Bij volledige bezetting zijn er dus altijd 2-3 reserves. 
 Het team gaat altijd gezamenlijk naar het veld toe.  
 Elk team heeft een aanvoerder. De aanvoerder zorgt dat het team voor de 

wedstrijd bij elkaar blijft en leidt de warming-up van het team. Voor en na de 
wedstrijd geven spelers, leiders en trainers de spelleiding en de tegenstanders 
een hand.  
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 Tijdens de rust gaan de spelers direct naar de trainer/coach en elftalbegeleider. 
Zij hebben drinken. Er is dus geen tijd om eerst naar ouders of familie te gaan. In 
de rust worden door de trainer/coach aanwijzingen gegeven, afspraken gemaakt 
voor de 2e helft en de wissels doorgegeven.  

 Bij het nemen van penalty’s bij onder 9 t/m onder 11 teams, staat het team op 
een ruime afstand en moedigt elkaar aan. Na de penalty’s geven we de 
tegenstander een hand. 

 Gezamenlijk loopt het team weer terug naar de kleedkamer.  
 Wij adviseren de spelers na de wedstrijden samen te douchen. Zowel bij uit- als 

thuiswedstrijden. Hierbij zijn slippers onontbeerlijk. Het samen douchen 
bevorderd het team gevoel en helpt frustraties die in de wedstrijd onderling zijn 
ontstaan op te lossen. De spelers gaan hierdoor weer op een positieve manier 
naar huis!  

 Pas na het douchen, aankleden en samenkomen in de kantine gaan de teams 
weer uit elkaar. Spelers worden dus niet meteen na de wedstrijd van het veld 
meegenomen door ouders. Door even als team na de wedstrijd in de kantine te 
blijven kunnen de spelers nog even napraten en hun ervaringen verwerken.  

 Ouders en familie mogen tijdens wedstrijden en trainingen niet binnen de lijnen 
komen. Op het veld staan alleen spelers, leider en trainers.  

 Op en om de velden mag niet gerookt worden. 
  

 
 

Uw rol binnen het team 
Wat doet een trainer/coach? 
Wat doet een trainer/coach?  
 Teambespreking voor de wedstrijd (zonder ouders). 
 Teambespreking tijdens de wedstrijd (zonder ouders). 
 Coaching tijdens de wedstrijd. 
 Zorgen voor wissels. 
 Evaluatie na de wedstrijd in de kleedkamer. 
 indien nodig extra spelers regelen bij blessures of afwezigheid.  
 
Wat doet een elftalbegeleider? 
 Communicatie binnen het team; wedstrijden doorgeven (verzameltijd, 

aanvangstijd en locatie), afmeldpunt voor wedstrijden.  
 Oefenwedstrijden en toernooien regelen in overleg met de coach/trainer. 
 Zorgen voor het opruimen en (eventueel) schoonmaken kleedkamer.  
 Beheren inspeelballen. 
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 Drinken verzorgen tijdens de rust, ook voor de tegenstanders (dit kan bij OSM bij 
de bar gehaald worden). 

 Wedstrijdformulieren invullen via de app, in overleg met trainer/coach (zie 
bijlage).  

 

Wat doet een scheidsrechter en reserve scheidsrechter? 
 Onpartijdig fluiten van thuiswedstrijden. 
 Bewaken van effectieve speeltijd. 
 Assistentie bij blessures. 
 Na de wedstrijd stand doorgeven aan OSM wedstrijdsecretaris. 
 
Wat een schrijver van het wedstrijdverslag? 
 Objectief stukje schrijven zonder spelers te verheerlijken of af te kraken. 
 Tijdens het weekeinde plaatsen van de tekst en foto’s op de OSM website.  
 
Wat doet een fotograaf? 
 Elke zaterdag digitale foto’s maken en op zaterdag doormailen aan schrijver.  
 
 
Wat doet organisator van uitjes? 
 Nadenken over 1 tot 2 uitjes voor het team.  
 Bespreken met ouders, afstemmen van de kosten en keuze maken.  
 Uitje van A tot Z verzorgen.  
 
 

Belangrijke documenten 
 

Op onze site kunt u op de onderstaande plekken informatie vinden over onze 
beleidsplannen, statuten, regelementen en vertrouwenspersoon. 

 

Home / Onze Club / Beleidsplannen 

https://www.osm75.nl/196/beleidsplannen/ 

Home / Onze Club / Statuten en reglementen. 

https://www.osm75.nl/197/statuten-en-reglementen/ 


