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Beste leider, 
 
Fijn dat u zich dit seizoen wilt inzetten voor het team. Om u te helpen hebben we in 
deze handleiding wat informatie bij elkaar gezet zodat u weet waar u aan toe bent.  

Wat kunt u in deze handleiding terugvinden: 
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Wat is het doel van de handleiding 
 
Het doel van deze korte handleiding is om aan te geven wat wij verwachten van de 
jeugdleiders die bij de jeugd van VV Oudehaske betrokken zijn. Welke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarbij horen. Verder bevat deze 
handleiding praktische informatie over de jeugd.  
 
Het technische beleid en de uitwerking daarvan staan op de website. 
www.vvoudehaske.nl. 
 
Deze informatie is bestemd voor alle personen, die zich bezig houden met het 
jeugdvoetbal van VV Oudehaske. 
 

Algemeen 

 
De jeugdcommissie van VV Oudehaske bestaat uit een voorzitter, secretaris en 3 
coördinatoren. De jeugdcommissie vergadert gemiddeld 1x in de maand.  
 
Voorzitter Andre Schoonhoven 06-46374192 
Secretaris Alet Kuipers 06-52850373 
Coördinatoren meisjes- en 
vrouwenvoetbal 

Joyce Bles 
Linda Haanstra 

06-26883062 
06-51213860 

Coördinator JO19-JO17-JO15 Bas de Boer 06-22617591 
Coördinator JO13-JO11-JO9 Edze Westra 06-27179701 
Afgevaardigde bestuur Jan Tjerk Nagel 06-46530831 
Trainerscoördinator Marvin Bronsgeest 06-18404175 
 
 
Twee keer per seizoen (eerste seizoenshelft en tweede seizoenshelft) wordt een 
vergadering belegd waarvoor naast de jeugdcommissie alle leiders en trainers 
worden uitgenodigd. 
 
Als er vragen, problemen of andere zaken zijn die overleg vragen, neemt de 
jeugdleider contact op met de betreffende jeugdcoördinator. 
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Taken jeugdleiders en coördinatoren 
  

 Bij elk team hoort minimaal 1 jeugdleider, maar we streven naar twee 
jeugdleiders per team. 
 

 De jeugdleider en de spelers zijn op weg naar de wedstrijd, tijdens de 
wedstrijd en gedurende de terugreis tegen ongevallen verzekerd. Voor de 
spelers geldt dit ook voor de trainingen en de heen- en terugreis. Als er op 
één of andere manier schade is, dient de secretaris van de vereniging binnen 
twee dagen daarvan op de hoogte gesteld te worden. 
 

 De jeugdleider ontvangt voor aanvang van het seizoen van de coördinator een 
lijst met daarop de namen, adressen, telefoonnummers en evt. spelerspassen. 

 
 De scheidsrechter, de leiders van de tegenpartij en de leiders zelf kunnen voor 

en na de wedstrijd in de bestuurskamer koffie krijgen of evt. een andere 
consumptie. 

 
 De jeugdleider dient bij thuiswedstrijden tenminste een half uur voor aanvang 

van de wedstrijd aanwezig te zijn. 
 

 Voor, tijdens en direct na de wedstrijd is de jeugdleider verantwoordelijk voor 
het gedrag van de spelers. Hij dient ook te letten op het taalgebruik van de 
spelers.  
 

 De jeugdleiders zorgen ervoor dat iedere speler (ongeveer) evenveel speeltijd 
krijgt gedurende een seizoen. 

 
 De leiders zorgen er voor dat na de thuiswedstrijd de eigen kleedkamer en de 

kleedkamer van de tegenstander schoon achtergelaten worden.  
Tip: Zet in een schema welke spelers wekelijks verantwoordelijk zijn voor het 
schoonmaken van de kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden. 

 
 De jeugdleider geeft aan (de ouders van) de speler vroegtijdig door wanneer 

en waar hij moet spelen. Bij uitwedstrijden geeft hij eveneens het tijdstip en 
locatie van vertrek door.  

 
 Het vervoer bij uitwedstrijden kan het best door middel van een ‘rij- en 

wasschema’ geregeld worden, opdat alle ouders, mits zij in het bezit van een 
auto zijn, bij toerbeurt mee kunnen als chauffeur. Ook het wassen van de 
kleding kan via datzelfde schema bij toerbeurt door de ouders gedaan worden. 

 
 Het competitie- en bekerprogramma wordt door de jeugdcoördinatoren tijdig 

bij de jeugdleiders bezorgd. Hierop staan geen aanvangstijden. Het 
wedstrijdprogramma inclusief aanvangstijden is op de site van vv Oudehaske 
te vinden of in de voetbal.nl app. 

 
 Wedstrijden kunnen door het slechte weer of door andere omstandigheden 

worden afgelast. Zodra de afgelasting bekend is, is dit te zien in de voetbal.nl 
app en op de site van vv Oudehaske (onder wedstijdprogramma). Afgelasting 
door de KNVB is vanaf vrijdagmiddag te vinden op Teletekst pagina 603. 
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 Bij plaatselijke afgelasting in Oudehaske meldt de consul dit aan de 
wedstrijdsecretaris, die op zijn beurt één van de jeugdleiders inlicht. De 
jeugdleiders lichten de spelers in. De wedstrijdsecretaris licht de 
tegenstanders in. Afgelastingen worden ook vermeld op de website van VV 
Oudehaske. 

 
 Ieder team beschikt over het benodigde materiaal; ballen, waterzak, kleding. 

Deze worden vóór de competitie verstrekt door de coördinatie materialen 
(Klaas Ruiter, 06-25131575). Na afloop van het seizoen moeten de materialen 
weer worden ingeleverd.  

 
 Ieder team krijgt voetbalkleding aangeboden. De jeugdleider draagt zorg voor 

de goede behandeling. Voor meer informatie over het materiaal beleid en 
sponsoring van kleding zie vvoudehaske.nl (kledingsponsor/materiaalbeleid) 

 
 Als een speler wil stoppen met voetballen dient hij dat zelf (of de ouders) door 

te geven aan de ledenadministrateur van de vereniging (zie colofon website). 
Dit is geen taak van de jeugdleider. 

 
 Bij competitiewedstrijden moet er een digitaal wedstrijdformulier ingevuld 

worden. Dit dient correct te gebeuren, want elke fout kan door de KNVB 
beboet worden. Het formulier dient op de wedstrijddag ingevuld te worden.  

 
 Oefenwedstrijden dient de leider zelf te regelen. De jeugdcoördinator is bereid 

hulp te verlenen. Bij thuis gespeelde oefenwedstrijden licht de leider de 
wedstrijdsecretaris (zie colofon website) in om alles te regelen. 
 

 Kampioenschap. Als een team kansen heeft om kampioen te worden nemen 
de leiders contact op met de coördinator of vice versa zodat bepaalde zaken 
op elkaar afgestemd kunnen worden. In het geval van een kampioenschap 
zorgt de coördinator ervoor dat er medailles zijn voor de spelers (en leiders) 
van het team en dat er na afloop patat en drinken is voor alle spelers en 
leiders. Eventuele verdere festiviteiten worden door de leiders georganiseerd. 

Een belangrijke pijler vindt de Jeugdcommissie van vv 
Oudehaske dat iedere jeugdspeler op zijn/haar niveau plezier 
beleeft aan het voetballen bij onze vereniging. In de 
bovenstaande opsomming staat ook om die reden o.a. dat 
iedere speler/speelster recht heeft op ongeveer evenveel 
speeltijd.  

Leiders en trainers zullen er altijd verschillende voetbalvisies 
op na houden. Onafhankelijk van verschillende visies vinden 
we het als Jeugdcommissie belangrijk dat er door de teams 
van vv Oudehaske op een positieve, aanvallende manier 
wordt gevoetbald. Bij de oudere jeugd houdt dit voor de 
jeugdcommissie in dat de voorkeur uitgaat naar spelen in een 
4-3-3 systeem.   
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Informatie jeugdelftallen 

 
Teams aantal 

spelers    
leeftijd op 1 jan.  tijd veld training      

JO-19 11 17 en 18 2 x 45 Heel 2 x p/w 
JO-17 11 15 en 16 2 x 40 Heel 2 x p/w 
MO-15 7 13 en 14 2 x 35 Half 2 x p/w 
JO-15 11 13 en 14 2 x 35 Heel 2 x p/w 
JO-13 11 11 en 12 2 x 30 Heel 2 x p/w 
JO-11 7 8, 9 en 10 2 x 25 Half 2 x p/w  
JO-9 7 6, 7 en 8 2 x 20 Half 1 x p/w  
JO-6 2 tegen 2 5 Geen competitie 1 x p/w  

 

Wisselspelers 
 

Categorie Aantal wissels Minimum aantal spelers 
Categorie A: Junioren, 
eredivisie t/m 1ste klasse 

5 wisselspelers 8 (inclusief keeper) 

Categorie B: Junioren, 
2de,3de en 4de klasse 

5 wisselspelers + 
doorwisselen 

8 (inclusief keeper) 

Categorie A en B: Pupillen 
en meisjes 

5 wisselspelers + 
onbeperkt wisselen 

5 (inclusief keeper) 

 
 

Bijzondere activiteiten 
 

 Na afloop van het voetbalseizoen wordt door de activiteitencommissie voor 
alle leden een spelletjesdag en een barbecue georganiseerd (dit is de 
jaarlijkse slotdag). 

 
 De leiders/trainers van de verschillende jeugdteams bepalen zelf hoeveel 

toernooien zij willen spelen. Zij overleggen dit met de betreffende 
jeugdcoördinator. 

 
 Jaarlijks houdt de PR commissie samen met een aantal jeugdteams en leiders 

de koekactie om geld op te halen voor de vereniging. Dit wordt tijdig 
gecommuniceerd met de aangewezen leiders. Tevens worden teams 
gevraagd te helpen bij de POISZ sponsoraktie, indien de vereniging hiervoor 
wordt uitgeloot. 

 

 
 
 
 
 



8 

 

Tips en trucs 
 

 Maak een Whatsapp groep per team. Leg vooraf duidelijk de ‘spelregels’ uit: 
het is ter informatie en niet de bedoeling dat het een discussieplatform wordt. 
Als je als leider merkt dat de groep wel hiervoor wordt gebruikt probeer dan 
de discussie te sluiten/af te kappen. 
 

 Veel teams hebben te maken met een situatie dat er één trainer voor de groep 
staat. Tijdens een training kunnen er onverwachte situaties plaatsvinden 
(bijvoorbeeld een (ernstige) blessure) waardoor er op dat moment meer hulp 
nodig is. Het is verstandig om aan het begin van het seizoen voor de 
trainers een lijst te maken van ouders die beschikbaar zijn/gebeld 
kunnen worden in het geval van calamiteiten. 

 
 Dienstrooster instellen (ballen oppompen, bidons vullen, kleedkamer schoon 

houden). 
 

 Kledingbeheer (ouder die de tas, waterzak, ballen en kleding in ontvangst 
neemt). 

 
 Wedstrijdverslag/fotoverslag maken voor op de website. 

 
 Rij- en wasschema opstellen (wasvoorschrift: niet warmer dan 40 graden 

wassen, shirts binnenstebuiten wassen, sokken juist niet). 
 

 Orde in de kleedkamer, gesprekje houden na afloop. 
 

 Teamuitje of wedstrijd bezoeken van het 1e team. 
 
 

Overige zaken 

Bij vragen en/of problemen dient de jeugdleider altijd contact op te nemen met de 
jeugdcoördinator. Als er geen oplossing gevonden wordt, kan de jeugdleider of de 
jeugdcoördinator contact opnemen met de voorzitter van de jeugdcommissie. 
 
 
September 2017 
 
 
Met sportieve groet,  
 
De jeugdcommissie. 


