
In het begin kan je nog wel op sportschoentjes komen maar als je eenmaal lid bent dan moet
je voetbalschoenen aan en kleine scheenbeschermertjes.

Heb je vragen dan kan je die stellen bij onze chef-mini's. Hij heet Marcel Bruntink.                       Bereikbaar 
via mail : JO7-8-9@oeken.nl

Ben je al wat ouder en wil je aansluiten bij een team ? Dat kan natuurlijk ook. Op de website kan je de namen vinden van de 
mensen die je dan kunnen helpen. Een mailtje sturen mag natuurlijk ook ! 

JE BENT 6 JAAR GEWORDEN EN TOE HET ECHTE WERK !! EEN EIGEN TEAM 
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WAAR HET ALLEMAAL BEGINT !!

Je bent 4 geweest en voetbalgek!! Meisje of jongen maakt niet uit, kom lekker voetballen bij
de Zebra's van vv Oeken. Je begint bij de mini's. Zij trainen 2x in de week en op zaterdag zijn

er wedstrijdjes met clubs in de buurt. In het begin zijn de trainingen gratis maar als je het echt
leuk gaat vinden dan wordt je lid! Je aanmelden kan op onze website.

Nederlands Elftal te worden dan mag je echte keeperstrainingen volgen. Meisjes en jongens
mixen we lekker door elkaar heen, ook dat doen we totdat je ongeveer 11 jaar bent.

Je team heeft een trainer(B) en een leider(C). Uiteraard mag je je vader/moeder/begeleider vragen
of ze hierbij willen helpen (D), daar zijn we super blij mee. Iets verderop vertellen we wat ze dan 

allemaal moeten kunnen! Het kan natuurlijk zijn dat jij een supertalent bent, als dat zo is
dan hebben we een aantal kenners (clubscouting)(E) die gaan kijken of jij misschien wel een mee kan 

Dat klinkt leuk! En dat is het ook. Alle grote voetballers en voetbalsters zijn ooit begonnen in een 
klein teampje. De teampjes worden samengesteld door mensen die er verstand van denken te hebben.
Dit clubje mensen heet de VTC (A) en zij delen jou in. Zij zullen van te voren wel even checken wie jouw 

vriendjes en vriendinnetjes zijn. Totdat je een jaar of 11 bent gaan we de boel lekker husselen.
Je traint 2x in de week, één keer doe je dat met meerdere teams en de tweede 

keer doe je dat met je eigen team. Heb je ambities om de nieuwe keep(st)er van het

doen in selectieteams (E) zelfs met wat oudere jongens/meisjes. Dit gaat altijd in overleg natuurlijk !!

Dit kan naar Bob Mulder, bereikbaar via mail : voetbalzaken@oeken.nl



Je bent geboren in 2016
traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 4t4

Je bent geboren in 2014
traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 6t6

Je bent geboren in 2012
traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 6t6

Je bent geboren in 2010/2011
traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 11v11

Je bent geboren in 2008/2009
traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 11v11

Je bent geboren in 2006/2007
traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 11v11

Je bent geboren in 2004/2005
traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 11v11

O11 
Je bent geboren in 2011

JO12 MO12

O9
Je bent geboren in 2013

O10 

HET JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN VAN vv OEKEN (2021-2022-2023-2024)

IN WELK TEAM KAN IK KOMEN TE VOETBALLEN ?

O7 
Je bent geboren in 2015

O8 

JO15 MO15
Je bent geboren in 2007

JO16 traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 11t11

JO13 MO13
Je bent geboren in 2009

JO14traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 11t11

JO19 MO20
Je bent geboren in 2003/2004/2005

traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 11t11

JO17 MO17
Je bent geboren in 2005

JO18 MO18traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 11t11

informeer voor het actuele aanbod bij voetbalzaken@oeken.nl of kijk op onze website

traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 6t6

traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 6t6

traint 2x in de week / zaterdag wedstrijden 8t8



COÖRDINATOR JO7 t/m JO9 (VOG)

Aanspreekpunt voor trainers, leiders, ouders
Zit voor maximaal 3 jaar in dezelfde categorie

COÖRDINATOR JO13 t/m JO15 (VOG)

Aanspreekpunt voor trainers, leiders, ouders
Zit voor maximaal 3 jaar in dezelfde categorie

COÖRDINATOR MO13/MO15/MO17/MO20 & DAMES

  Verantwoordelijk voor meiden/dames voetbal
Aanspreekpunt voor trainers, leiders, ouders
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ERWIN VD 
LOGTAanspreekpunt voor trainers, leiders, ouders

A. WIE ZITTEN ER IN DE VTC (VOETBAL TECHNISCHE COMMISSIE) EN WAT DOEN ZE ?

COÖRDINATOR JO10 t/m JO12 (VOG)

MARCEL 
BRUNTINK 

Aanspreekpunt voor trainers, leiders, ouders
FRANK 

HIEMSTRAZit voor maximaal 3 jaar in dezelfde categorie

VOORZITTER VTC  (VOG)

Is tevens bestuurslid bij vv Oeken, stuurt
motiveert coördinatoren. Bewaakt kwaliteit

jeugdopleiding. Initieert nieuwe ontwikkelingen.
Zorgt voor instroom jeugdige trainers

COÖRDINATOR JO16 t/m JO19 (VOG)

HANS 
NEUTEBOOM

Verantwoordelijk voor meiden/dames voetbal

voor teamindelingen (uiterijk 01-07). Indien er meerdere teams per leeftijdscategorie zijn zorgt de coördinator  voor inzicht in 
kwaliteit, wie zijn vriendjes/vriendinnetjes en waar liggen de voorkeuren van speler/speelster/ouder.

ALGEMEEN 
De VTC vergadert iedere 6 weken (in seizoen). Twee maal per seizoen schuift de

activiteitencommissie aan. Begin seizoen en in de winterstop is er een evaluatie met de trainers/leiders.
De VTC stemt gezamenlijk af in welke klasses de teams worden ingeschreven, voorzitter is eindverantwoordelijk.

 De coödinatoren organiseren in voetballoze periodes extra activiteiten, schrijven teams in voor minimaal één toernooi
in de voorbereiding en minimaal één toernooi na het seizoen. Organiseert minimaal 3 oefenwedstrijden. Zorgt aan het einde seizoen

EDDY 
VERMAAT

BOB MULDER

WEDSTRIJDSECRETARIS (WIM NIESSEN)

Onderhoud van Sportlink. Eind verantwoordlijk voor afgelastingen
Contactpunt richting KNVB voor coördinatoren, Contactpunt naar/voor clubs in de regio. Planning wedstrijden en trainingen
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B. WAT DOET TE DE TRAINER (VOG) VAN EEN TEAM ?
Organiseert zelfstandig trainingen en zorgt ervoor dat er met plezier en beleving getraind wordt. 

Is op de wedstrijddagen verantwoordelijk voor het hele team, dus spelers, leider(s( en eventuele grensrechters
Ziet toe op het netjes achterlaten van kleedkamer(s) na trainingen en op wedstrijddagen

Begeleid en helpt 'nieuwe instroom' en evalueert deze na 4 traingen met VTC & clubscouting (E)
Zorgt ervoor dat het team uit en thuis tijdig aanwezig is (minimaal half uur voor aanvang wedstrijd)

Ziet erop toe of organiseert een afdoende warming-up ter voorkoming van blessures
Maakt in een bespreking voor de wedstrijd de opstelling bekend en verklaart de speelwijze

Is op tijd aanwezig voorafgaand aan de traingen en heeft zijn/haar training voorbereid
Zoekt naar sterke eigenschappen bij zijn/haar spelers en bevordert die

Nodigt ouders/begeleiders van spelers met een 'rugzakje' voor het seizoen uit om handelswijze te bespreken
Signaleert minder goede eigenschappen die niet passen bij een teamsport, bespreekt dit met ouder/speler/speelster

De trainer gaat goed met de ter beschikking gestelde materialen om en zorgt ervoor dat spelers/speelsters dat ook doen.
Ziet erop toe dat er gedoucht wordt na trainingen/wedstrijden (verplicht vanaf O13)

Grijpt in als vv Oeken spelers/speelsters fysiek of verbaal te ver gaan
Neemt voor het inlenen van spelers altijd contact op met zijn/haar coördinator

Organiseert aan het begin van het seizoen een teambijeenkomst samen met zijn/haar leider
Staat in nauw contact met de leider van het team en signaleert samen met de leider problemen en/of 'fitties'

Trainers van junioren-teams zien toe op handhaving van de alcoholregels en het niet-roken beleid op sportpark 'de Overkant'.

Wat heb je nou liever ? Één goed 11-tal of 11 goede 1-tallen ?

Zorgt ervoor dat alle leden van een team evenredige speeltijd hebben gedurende het hele seizoen
Kan/mag een eigen invulling geven aan speeltijd als een speler/speelster terug komt van blessures

Kan/mag een eigen invulling geven aan speeltijd als een speler weinig of niet getraind heeft
Kan/mag een eigen invulling geven aan speeltijd als een speler de teamdiscipline ondermijnt

Signaleert positieve of negetieve individuele ontwikkelingen van spelers/speelsters en rapporteert deze aan de coördinator
Handelt volgens gedragsprotocol vv Oeken en behandelt scheidsrechters en tegenstanders met respect



Maakt een duidelijk rij - en wasschema voor de wedstrijddagen
Maakt in overleg met trainer een wekelijks wisselend 'corveeschema' (opruimen, kleedkamers etc.)

Is regelmatig aanwezig op de trainingen van zijn/haar team
Neemt bij langdurige afwezigheid van speler/speelster contact op met speler/speelster/ouder/begeleider

De teamleider vult op wedstijddagen de app 'wedstrijdzaken' tijdig in (in overleg met trainer)
De teamleider zorgt er voor dat berichten van activiteitencommissie doorgezet worden naar ouders/spelers/speelsters
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C. WAT DOET TE DE LEIDER (VOG) VAN EEN TEAM ?

Doet de team-communicatie naar de ouders en/of het team. Bij voorkeur in een team-app (app-store 'Erbij')
Informeert bij begin seizoen ouders over AVG en koppelt specifieke wensen terug naar coördinator

Inhoud team app : Communicatie over traingsavonden/tijden - vertrek en aanvang wedstrijden - wasschema's - rijschema's.

Leiders van junioren-teams zien toe op handhaving van de alcoholregels en het niet-roken beleid op sportpark 'de Overkant'.
Draagt zorg voor de aanlevering en inlevering van de teamtenue's

Handelt volgens gedragsprotocol vv Oeken en behandelt scheidsrechters en tegenstanders met respect
Organiseert aan het begin van het seizoen een teambijeenkomst samen met zijn/haar trainer

De teamleider zorgt er voor dat afgelastingen en/of wijzigingen tijdig worden doorgezet in de team-app
In het geval van accute blessures neemt de teamleider contact op met de ouders en zijn/haar coördinator.

De teamleider zorgt periodiek voor voeding voor onze social-media accounts. Hiervoor neemt hij/zij contact op met Media vv Oeken
Zorgt uiterlijk in het laatste weekend van september voor een teamfoto en stuurt deze naar Media vv Oeken

De teamleider ziet er in de wintermaanden op toe dat fietsen deugelijke verlichting hebben.
De teamleider ziet toe op kwetsende media (foto's/video's) in de (spelers) team-app en spreekt kinderen daarop aan

Winnen doe je met z'n allen



maar als ieder kind zijn eigen leider/trainer meeneemt dan wordt het een beetje vol langs de lijn. Onderstaand
zo maar wat extra zaken die je zou kunnen doen zodat je binding met de club krijgt en nieuwe mensen leert kennen.

Helpen in het clubhuis, we zijn met name op zoek naar bezetting op de trainingsavonden
Hand en spandiensten met betrekking tot ons sportpark

Ondersteuning van de activiteiten-commissie (jaarlijks meerdere activiteiten)

HET JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN VAN vv OEKEN (2021-2022-2023-2024)

D. WAT KAN JE ALS OUDER BETEKENEN VOOR DE CLUB ?

Op pagina 1 staat dat wij dolblij worden van nieuwe vrijwilligers!! Nou dat is een understatement.
Ouders komen voor het eerst bij een club via hun zoon/dochter die gaat voetballen. Uiteraard willen we hier leiders en trainers voor hebben

Als vrijwilliger ben je het puntje op de i

Het meehelpen organiseren van het meer dan beroemde Oeken kamp (jaarlijks in het één na laatste schoolweekend voor de zomer)
Spelbegeleider of scheidsrechter, hiervoor bieden we ook opleidingen aan met verenigingen in de regio

Het mede mogelijk maken van jeugdondersteunende acties zoals 'Koeken voor Oeken'
Zitting nemen in de VTC, we wisselen maximaal om de 3 jaar van groep dus regelmatig nieuwe/verse aanwas nodig

Vanaf de O13, vaste grensrechter. Dit kan ook op toebeurt maar vast is eigenlijk nog beter

Heb je belangstelling dan kan je dat aangeven bij de coördinator van je zoon/dochter



Uitgangspunt is dat de selectie jaarlijks uiterlijk 15-06 definitief vastgesteld is.
Als je als speler/speelster in een selectieteam terechtkomt dan is dat voor een periode van een half jaar. In de winterstop

Het samenstellen van een selectieteam is een samenspel van coördinator, trainer, ouder en speler. Aan het einde van een seizoen
zullen ALLE spelers uit de categorie samen gaan voetballen. Hieruit volgt een voorlopige selectie. Met deze voorlopige selectie

zullen minimaal een 4-tal trainingen afgewerkt worden . 
Na de laatste training/oefenwedstrijd zal de definitieve selectie bekend gemaakt worden.

Als er hierna een dispuut is over één of meerdere spelers dan komt clubscouting met een bindend advies.
Ouders/spelers/speelsters die het niet eens zijn met indelingen kunnen via voetbalzaken bezwaar maken.

De meer getalenteerde spelers/speelsters zullen op de circuittraingen voldoende uitdaging vinden en daar waar nodig
is een periodiek meetrainen bij een hoger/ouder team altijd mogelijk. Resultaat zal ook zijn dat op het moment
dat er 11 v 11 gespeeld moet worden het gemiddelde niveau hoger zal zijn. Dit verklapt eigenlijk al dat we vanaf

de O13 kunnen gaan selecteren. Als er in deze leeftijdscategorie twee of meerdere teams mogelijk zijn dan spreken
we in het geval van de JO13-1 over een selectieteam. Dit geldt ook voor O14 t/m O20. 
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E. WAT ZIJN SELECTIE-TEAMS EN WAT DOET DE CLUB-SCOUTING ?

spelers die van buitenaf komen gedurende het seizoen te beoordelen.

Je kan ook goed spelen zonder een bal te raken

zal een dergelijk team geevalueerd worden en maken spelers/speelsters van onderliggende teams alsnog kans om aan te sluiten
Aan het einde van het seizoen vervalt ieder 'recht' op wéér een jaar selectie. Selectiespelers zullen dan opnieuw moeten 

laten zien dat ze bij de 'beste' groep horen in hun leeftijdscategorie. De reden hiervoor is de fysieke weerbaarheid
die met name in de puber-leeftijd grote sprongen maakt. Extra taak van de clubscouting is/kan zijn om 

Wanneer kunnen we spreken van een selectieteam ?
Eerst het belangrijkste ; tot en met de O12 selecteren we niet op kwaliteit. Dit is een bewuste keuze, we willen dat ook de minder

getalenteerde spelers/speelsters succesmomenten kennen en niet in een team komen waarin dat zelden of nooit voorkomt.


