INFORMATIE JEUGD SOCCER BOYS

Informatie voor ouders, spelers en begeleiding onderbouw

Seizoen 2020/2021

1

INFORMATIE JEUGD SOCCER BOYS

Inhoud
Inleiding - Welkom bij Soccer Boys .......................................................................................... 3
Informatie ................................................................................................................................... 4
Actuele informatie .................................................................................................................. 4
KNVB competities ................................................................................................................. 4
Eventuele herindeling van teams na de bekercompetitie ....................................................... 4
Gegevens ouders .................................................................................................................... 4
Vrijwilligers ........................................................................................................................... 4
Leiders .................................................................................................................................... 4
Informatie over training bij slecht weer ................................................................................. 5
Informatie over wedstrijden bij slecht weer op wedstrijddagen ............................................ 5
Technisch beleid Soccer Boys................................................................................................... 5
Voetbaltechnisch, als individuele speler en als team ............................................................. 5
Afmelden voor de training en wedstrijden ............................................................................. 5
Trainingen .............................................................................................................................. 5
Methode van trainen ............................................................................................................... 5
Doorstroming hogere teams ................................................................................................... 6
LEIDERS, TRAINERS .... en OUDERS. .................................................................................. 6
Taken ouders .......................................................................................................................... 7
Taken teammanagers (jeugdleiders)....................................................................................... 7
Taken Jeugdtrainers................................................................................................................ 8
Consequenties van niet nakomen van bovengenoemde afspraken......................................... 9

2

INFORMATIE JEUGD SOCCER BOYS

Inleiding - Welkom bij Soccer Boys
Deze informatie is bestemd voor ouders, spelers, leiders en trainers, die betrokken zijn bij de
JO7/JO8/JO9/JO10/JO11/JO12 lettergroepen van Soccer Boys (onderbouw).
Doel van deze informatie is om iedereen inzicht te geven in de aanpak die wordt nagestreefd
en de regels die gelden bij Soccer Boys, in het bijzonder bij de onderbouw.
Er wordt in dit informatieboekje beschreven wat Soccer Boys van iedereen verwacht in het
komende seizoen, wanneer er getraind wordt, wat de trainers op de training gaan doen en
wat er in de voorbereiding gebeurt en wanneer.
Misschien wel het belangrijkste onderdeel is in hoofdstuk 8 opgenomen: de rollen, taken,
verantwoordelijkheden en regels voor de leiders, trainers én ouders.
Mochten er vragen zijn over de onderwerpen in dit document, kunnen deze gesteld worden
aan het Jeugdbestuur. Voor gegevens ga naar onze website
https://www.soccerboys.nl/214/jeugdbestuur/.
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Informatie
Actuele informatie
Actuele informatie is te vinden op de website van Soccer Boys (www.soccerboys.nl).

KNVB competities
Alle jeugdteams van Soccer Boys spelen eerst 3 bekerwedstrijden. Daarna begint de
competitie. De bekerwedstrijden worden door de KNVB gebruikt om de sterkte van de
teams te bepalen.

Eventuele herindeling van teams na de bekercompetitie
In de herfstvakantie wordt er, na goed overleg tussen trainers, leiders en scouting, bekeken
of de teams moeten worden aangepast. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering.

Gegevens ouders
Bij aanmelding wordt uw e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Mochten deze
gegevens wijzigen, geeft u dit dan door aan de jeugdcoördinator en/of ledenadministratie.

Vrijwilligers
Om onze vereniging draaiende te houden, zijn we sterk afhankelijk van de inzet van
vrijwilligers. Daarom vragen wij ouders, naast taken rondom het team van hun kind (zoals
het vervoer naar uitwedstrijden, het wassen van de wedstrijdkleding en het zo nu en dan
schrijven van een wedstrijdverslag) zich ook in te zetten voor andere vrijwilligerstaken. Te
denken valt aan taken als:
-

Teammanager (leider)
Jeugdtrainer
Scheidsrechter
Bar- en kantinemedewerker
Onderhoudswerk
Bestuursfunctie
Jeugdhonk

Voor de functies van jeugdtrainer en scheidsrechter is het mogelijk om in samenspraak met
de vereniging specifieke cursussen te volgen.
Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk op
https://www.soccerboys.nl/745/vacatures/.

Leiders
Er zijn voor het komende seizoen nog enkele leiders nodig om op zaterdag de teams te
begeleiden. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de jeugdcoördinator.
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Informatie over training bij slecht weer
Bij slechte weersomstandigheden kan soms van de reguliere training worden afgeweken om
andere activiteiten te ondernemen. Op de kunstgrasvelden kan bijna altijd worden getraind,
alleen bij sneeuw of andere extreme weersomstandigheden niet. De trainers kunnen dan
andere activiteiten doen, want het uitgangspunt is dat we altijd wat gaan doen……

Informatie over wedstrijden bij slecht weer op wedstrijddagen
Op de website van Soccer Boys, in de KNVB voetbal app en via de eigen leider is informatie
over afkeuringen en het eventuele schaduwprogramma (oefenwedstrijd, training of
alternatieve activiteit) beschikbaar. De leiders staan hiervoor in contact met de
jeugdcoördinator.

Technisch beleid Soccer Boys
Voetbaltechnisch, als individuele speler en als team
Zoals ieder jaar is er ook aan dit jaar een doelstelling verbonden. Het belangrijkste is dat
iedereen zich voetbaltechnisch en als persoon verder ontwikkelt. Bovendien hopen we dat
jullie als team beter gaan voetballen. Dit geldt voor alle teams. Natuurlijk willen we allemaal
graag kampioen worden, maar de persoonlijke en teamontwikkelingen zijn het belangrijkst.
Als trainers hebben wij er ontzettend veel zin in om met jullie samen te werken. We gaan
ervan uit dat jullie motivatie net ze groot is als dat van ons. Dan wordt het een mooi seizoen.
Ongetwijfeld zal er af en toe enige onvrede ontstaan. Dat is niet erg, het hoort er allemaal
bij. Belangrijk vinden wij dat je niet met die onvrede blijft rondlopen, of dat je je probleem
aan de verkeerde mensen vertelt
Je kunt altijd terecht bij één van de begeleiders, zowel per telefoon als per email. Maar het
liefst hebben we dat je ons aanspreekt als je iets op je hart hebt. Ook dat hoort bij je
persoonlijke ontwikkeling.

Afmelden voor de training en wedstrijden
Het mag duidelijk zijn dat we het liefst zo min mogelijk afmeldingen voor de trainingen en
wedstrijden hebben. Uiteraard kan dit wel eens voor komen. We spreken dan ook af dat we
hoe dan ook altijd laten weten als we een keer niet kunnen trainen of een wedstrijd kunnen
spelen. Afmelden voor een training of wedstrijd doe je bij je trainer.
Afmelden voor de wedstrijden doe je uiterlijk vrijdag 16.00 uur (uitzonderingen daar
gelaten), zodat de leider of coach nog tijd heeft om vervanging te zoeken.

Trainingen
Zie het trainingsschema op onze website https://www.soccerboys.nl/1680/trainingsschema/.

Methode van trainen
Tijdens de training staat ontwikkelen van individuele (technische) vaardigheden centraal.
Met andere woorden pupillen moeten baas worden over de bal. Door dit centraal te stellen,
ontwikkelen spelers zich sneller dan al op positiespel te trainen. Door gebruik te maken van
de Coerver-methode ontwikkelen spelers zich in technisch opzicht snel. De (komende)
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wedstrijd (tactiek) zal tijdens de eerste fase van de training niet worden behandeld. Spelers
hebben in JO7 t/m JO12 baat bij het snel baas worden over de bal.

Doorstroming hogere teams
Gedurende het hele seizoen wordt de ontwikkeling van de spelers bijgehouden, zowel bij
trainingen als bij wedstrijden. Als spelers aantoonbare grote kwaliteiten hebben, wordt
overwogen met hogere teams mee te trainen. Dit ter beoordeling van de trainers, in overleg
met de technisch jeugdcoördinator. In elk geval wordt tijdens de winterstop vastgesteld
welke spelers worden voorgedragen voor meetrainen met een hogere selectie
Dit kan gelden voor:
•
•
•

enkele spelers continu
enkele spelers één training per week
enkele spelers één training per week bij toerbeurt

Naast de voetbalkwaliteiten worden ook de inzet, aanwezigheid bij trainingen, sportieve
houding e.d. meegewogen.

LEIDERS, TRAINERS .... en OUDERS.
Er wordt gestreefd om voor ieder team minimaal twee leiders te hebben. Verder zijn er
binnen de vereniging jeugdtrainers die één of meerdere teams training geven. Veel van deze
trainers/leiders zijn ouders van jeugdleden.
De trainers en leiders moeten door hun voorbeeldfunctie de sociale en persoonlijke
ontwikkeling van de jeugdspelers stimuleren. Daarnaast worden de spelers gestimuleerd om
aan nevenactiviteiten deel te nemen, om zo de teamgeest te bevorderen. Uiteraard wordt
door de trainers en leiders getracht de voetbaltechnische kwaliteiten van de spelers te
vergroten. Bij de recreatieve teams staat het plezier in voetbal voorop, ondanks dat ook hier
zoveel mogelijk op sterkte wordt ingedeeld. Bij de prestatie teams staat de opleiding voorop.
De betreffende teams worden op sterkte ingedeeld.
Het mag duidelijk zijn dat het indelen van de teams een zeer moeilijke opgave is. Het is dan
ook onmogelijk om een indeling naar ieders tevredenheid samen te stellen. Geen enkele
speler heeft ‘recht’ op een bepaald team of op een bepaalde positie in een team. In het
belang van de vereniging of van het team moet een speler zich schikken in het beleid van de
vereniging en moet de speler bereid zijn om (soms) voor een ander team of op een andere
positie te spelen.
Alleen als de begeleiding van een team voldoende bezet is, wordt een team ingeschreven
voor deelname aan de competitie. Mocht de begeleiding bij aanvang van het seizoen
onvolledig zijn, kunnen de spelers van het betreffende team helaas geen wedstrijden spelen.
Hopelijk is deze maatregel niet nodig en melden zich voldoende ouders aan om als
begeleider bij een team te helpen.
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Taken ouders
Ook ouders hebben bij Soccer Boys een belangrijke taak. Zij hebben belangstelling en komen
zo veel mogelijk kijken naar wedstrijden van hun kinderen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouders zetten zich in voor Soccer Boys als vrijwilliger (trainer/leider of anders).
Ouders genieten van het spelplezier van de kinderen.
Ouders moedigen kinderen en medespelers aan, stimuleren de kinderen in hun
sportbeleving.
Ouders gebruiken geen tactische kreten, laten de coaching over aan de trainer/leider.
Ouders geven het goede voorbeeld door altijd positief te zijn, juist ook bij verlies.
Ouders geven het goede voorbeeld door zich te onthouden van commentaar op de
scheidsrechter.
Ouders nemen langs de lijn een positie in als toeschouwer, dus niet naast de elftalleider
en niet achter het doel. Waar van toepassing: buiten de omheining.
Ouders zorgen ervoor, indien kinderen voor vervoer nog afhankelijk zijn van de ouders,
dat de kinderen op tijd aanwezig zijn voor wedstrijden en trainingen.
Ouders kunnen een cursus jeugdvoetbalbegeleider/leider/trainer volgen, indien ze echt
met voetbal bezig willen zijn.
Ouders tonen niet hun ongenoegen aan de bar van de kantine, maar bespreken hun
vragen en opmerkingen met trainers, leiders of commissieleden. Hiervoor is gelegenheid
15 minuten ná een wedstrijd of ná een training.
Ouders maken geen beledigende opmerkingen naar spelers, ouders, scheidsrechters,
coaches/leiders.
Ouders gebruiken geen alcohol op het sportveld en volgen het rookbeleid van de
vereniging.
Ouders laten hun emoties niet de vrije loop.
Eenieder draagt zorg voor het schoon achterlaten van de accommodatie.
Ouders helpen mee als een trainer/leider daarom vraagt, zie ook taken leiders en
trainer(s).
Deelname aan het schaduwprogramma is niet vrijblijvend; van alle kinderen wordt
verwacht dat zij hieraan deelnemen.

Bij de begeleiding van een team horen leiders en trainers. De trainers zijn verantwoordelijk
voor de technische zaken (de training en wedstrijd), de leiders voor de organisatorische zaken
(veelal rondom de wedstrijd). Mocht bij wedstrijden de trainer niet aanwezig zijn, neemt de
leider diens taken over en omgekeerd.

Taken teammanagers (jeugdleiders)
•
•
•

Conformeert zich aan het jeugdvoetbalbeleidsplan en de communicatiestructuur van de
vereniging.
Ziet toe op de naleving van de gedragsregels en geldende normen en waarden binnen de
vereniging. Heeft hierin duidelijk een voorbeeldfunctie en draagt deze normen en
waarden die algemeen geldend zijn ook uit naar de jeugdspelers.
Zorgt voor voldoende spelers bij wedstrijden.
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•
•

•
•
•
•
•

Verzorgt de organisatie rondom de wedstrijden. Zorgt ervoor dat alle ouders een
steentje bijdragen.
Zorgt ervoor dat ouders altijd en op tijd kinderen afmelden voor een wedstrijd bij de
leider en bij de hoofdleider. De coördinator zorgt bij de niet selectieteams voor
eventuele aanvulling, in overleg met leiders. Bij de selectieteams geldt dat afgemeld
moet worden bij de leider en bij de hoofdtrainer/technisch coördinator. De hoofdtrainer
bepaalt wie waar invalt.
Bewaakt dat spelers tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden; als dit niet gebeurt, dan spreekt
de leider de ouder(s) hierop aan. Bij herhaaldelijk te laat komen, wordt de coördinator
ingelicht.
Draagt zorg voor het materiaal (onder meer de keeperstrui, de handschoenen, de
ballen).
Is eerste aanspreekpunt voor ouders en draagt zorgt voor een goede
informatieoverdracht naar spelers, ouders en andere belanghebbenden.
Heeft een signalerende taak met betrekking tot de gezondheid & lichamelijke
gesteldheid van jeugdspelers.
Jeugdleiders zijn verantwoordelijk voor het juist en op tijd communiceren richting de
ouders.

Bij (thuis)wedstrijden:
▪ Vraagt in het Jeugdhonk na of er een scheidsrechter beschikbaar is voor de wedstrijd. Zo
niet, dan wordt één van de ouders gevraagd om te fluiten (fluitjes zijn te leen in het
Jeugdhonk).
▪ Drinken kan tijdens de rust in het Jeugdhonk opgehaald worden, teams gaan rusten in de
kleedkamer!
• Vult na de wedstrijd een verslag in (absenties en eventuele opmerkingen over de
wedstrijd) en stuurt deze naar de jeugdcoördinator en Technisch jeugdcoördinator.
• Eenieder draagt zorg voor het schoon achterlaten van de accommodatie.
• De jeugdcoördinator heeft bij afkeuring zaterdagmorgen vroeg contact met één van de
leiders. De ouders dienen op de hoogte gesteld te worden wat het alternatieve
programma is (telefoonrondje afspreken met elkaar). Een schaduwprogramma is ook
verplicht en dus niet vrijblijvend. Hier ligt een taak voor de leiders om deelname hieraan
te stimuleren.

Taken Jeugdtrainers
•
•
•
•
•
•
•
•

Trainer conformeert zich aan het jeugdvoetbalbeleidsplan en communicatiestructuur van
de vereniging.
Ziet toe op de naleving van de gedragsregels en geldende normen en waarden binnen de
vereniging. En heeft hierin duidelijk een voorbeeldfunctie.
Zorgt voor een goede informatieoverdracht naar de jeugdleiders.
Geeft trainingen volgens de visie van de vereniging (zie Technisch beleidsplan Soccer
Boys).
Is verantwoordelijk voor het materiaal en de accommodatie tijdens de trainingen.
Heeft oog voor de kwaliteiten van de individuele spelers.
Heeft een adviserende taak ten aanzien van de selectie van spelers.
Is altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden aanwezig.
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•
•
•

Bij niet aanwezig zijn, zoekt hij/zij een vervanger.
Alle problemen meteen doorspreken met de technisch jeugdcoördinator of
jeugdcoördinator.
Het bezoeken van de vergaderingen.

Consequenties van niet nakomen van bovengenoemde afspraken
Soccer Boys is een vereniging van mensen die met elkaar sporten en plezier hebben. Om
alles goed en naar ieders tevredenheid te laten verlopen, worden er afspraken gemaakt en
regels opgesteld. In beginsel is het de bedoeling dat iedereen zich houdt aan de afspraken en
regels die vermeld zijn, onder meer in dit informatieboekje. Door lid te worden van Soccer
Boys stellen de spelers, en ook de ouders/verzorgers zich verplicht om de regels te bewaken.
Het is niet alleen de taak van een leider of een trainer om ouders dan wel spelers te wijzen
op de afspraken. Dit is ook een taak van medespelers dan wel een taak van de
ouders/verzorgers om deze afspraken te bewaken. Mocht er geen gehoor aan worden
gegeven, dan kan er opgeschaald dan wel geëscaleerd worden. Eerst naar een leider of
trainer, daarna naar de jeugdcoördinator of technisch jeugdcoördinator.
Eigenlijk willen we geen “regel – sanctie” lijst aanleggen, omdat we ervan uit gaan dat
iedereen zich aan de regels houdt. Toch willen we voor het komende seizoen bepaalde
regels voorzien van een maatregel:
•
•

•

Op tijd aanwezig bij training en/of wedstrijd: 1x aangeven (door leider dan wel
trainer) dat aanwezigheid op tijd dient te zijn, iedere volgende keer geen deelname
aan training en bij wedstrijd de 1e helft reserve.
Kleding bij wedstrijden niet in orde: 1x aangeven (door leider) dat de kleding niet in
orde is en dat iedere volgende keer niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen
indien de kleding niet in orde is.
Kleding bij trainingen niet in orde: 1x aangeven (door trainer) dat de kleding niet in
orde is en dat iedere volgende keer niet aan de training kan worden deelgenomen
indien de kleding niet in orde is.

Bij alle regels geldt dat eerst om de reden gevraagd wordt waarom niet is voldaan aan de
afspraak. Het is aan de trainer of leider om te beoordelen of de speler/speelster nog wordt
toegelaten tot de wedstrijd/training. De trainer kan namelijk besluiten als de kleding niet in
orde is (denk hierbij aan geen trainingspak bij zeer lage temperatuur) de speler niet aan de
training deel te laten nemen.
Indien bovenstaande afspraken een tweede keer (en iedere volgende keer) door dezelfde
speler/speelster niet worden nagekomen, wordt de maatregel genomen en worden de
hoofdleider en technisch jeugdcoördinator hierover ingelicht. Bij herhaaldelijk niet nakomen
van de afspraken volgt overleg tussen de betrokken kaderleden over de vervolgmaatregelen.
Bij het niet nakomen van andere afspraken zijn de leiders en trainers gemachtigd een
passende maatregel te nemen.
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