
Informatie voor ouders/ teamleiders van de jeugdteams 
 
Organisatie 
De voorzitter van de Jeugdcommissie begeleidt alle Jeugd Coördinatoren, die op hun beurt alle 
teamleiders aansturen. De teamleiders (gekozen per team) zijn het aanspreekpunt voor alle spelers 
en ouders.  
 
De Jeugdcoördinatoren (JC) zijn de directe contactpersonen voor de teamleiders van alle teams. Lees 
hier wie de coördinatoren per team zijn en wat hun rol is. 
 
Jeugdteams 
De teamnamen zijn gebaseerd op samenstelling, leeftijd en het hoeveelste team het is. JO10 
betekent Jeugd (jongens of gemengde teams) die in het jaar dat het seizoen begint, nog geen 10 jaar 
zijn.  
 
Als in een leeftijdscategorie meer spelers zijn dan in één team past, wordt het 1e team een 
selectieteam. De selectietrainingen hiervoor vinden elk jaar in mei/juni plaats. 
 
• J012-2: Jeugd Onder 12, tweede team  
• M013: Meisjes Onder 13  
 
Het jeugdvoetbal is ingedeeld in twee categorieën:  
• Categorie A:  

J019, J017, J015 en J013 in de hoofdklasse. MO20, MO17, MO15 en MO13 in de hoofdklasse of 1e 
klasse. De categorie A meiden wijkt op enkele onderdelen af van de standaard categorie A, klik 
hier voor meer informatie.  

• Categorie B: alle andere jeugdteams en meidenteams. 
 
De KNVB leeftijdsindeling loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar. Per leeftijdscategorie zijn 
er verschillen in het aantal spelers, veldgrootte, speelduur en het aantal wissel- en 
dispensatiespelers. Dat laatste betreft spelers uit een hogere leeftijdscategorie die om een bepaalde 
reden in een lagere categorie spelen. Bij de J08, J09 en J010 is er geen (jeugd)scheidsrechter in het 
veld maar staat er een spelbegeleider (= ouder) langs de lijn. 
 
 
Kijk voor de verschillende spelregels op de website van de KNVB. Onderstaand de leeftijdsgroepen 
2022/2023 (vastgesteld door de KNVB). 
 

Categorie Leeftijdsgroep Veldgrootte Aantal spelers Speelduur Arbitrage 

Puppies 
 

4 en 5 jaar  
(2017 en 2018) 

1/8 veld 4x4 2 x 15 min nvt 

JO7 2016 1/8 veld 4x4 2 x 15 min nvt 
JO8 2015 kwart veld 6x6 2 x 20 min spelbegeleider 
J09 2014 kwart veld 6x6 2 x 20 min spelbegeleider 
JO10 2013 kwart veld 6x6 2 x 25 min spelbegeleider 
JO11 2012 half veld 8x8 2 x 30 min (jeugd)scheidsrechter 
JO12 2011 half veld 8x8 2 x 30 min (jeugd)scheidsrechter 
JO13 2010 half/heel veld 8x8 of 11x11 2 x 30 min (jeugd)scheidsrechter 
JO15 2008-2009 heel veld 11x11 2 x 35 min (jeugd)scheidsrechter 
JO17 2006-2007 heel veld 11x11 2 x 40 min (jeugd)scheidsrechter 
J019 2004-2005 heel veld 11x11 2 x 45 min (jeugd)scheidsrechter 
      

https://www.vvgorecht.nl/228/jeugdcommissie/
https://www.vvgorecht.nl/228/jeugdcommissie/
https://www.knvb.nl/info/65915/categorie-en-b-mo13-tm-mo20
https://www.knvb.nl/info/65915/categorie-en-b-mo13-tm-mo20
https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal


MO11 2012-2013 half veld 8x8 2 x 30 min (jeugd)scheidsrechter 
MO13 2010-2011 heel veld 11x11 of 9x9 2 x 30 min (jeugd)scheidsrechter 
MO15 2008-2009 heel veld 11x11 of 9x9 2 x 35 min (jeugd)scheidsrechter 
MO17 2006-2007 heel veld 11x11 of 9x9 2 x 40 min (jeugd)scheidsrechter 
MO20 2003-2005 heel veld 11x11 of 9x9 2 x 45 min (jeugd)scheidsrechter 
Dames 2002 en eerder heel veld 11x11 of 9x9 2 x 45 min (jeugd)scheidsrechter 

 
Wij streven om elke jaar een vlag/grensrechter-cursus gegeven aan de ouders van de 013 t/m 020. 
 
Trainingen  
Alle teams hebben een trainer en trainen 1 of 2 keer in de week. Het trainingsrooster staat op de 
website.  
 
Van alle spelers, maar met name van de spelers in de selectieteams, wordt verwacht dat ze bij alle 
trainingen aanwezig zijn. Het is belangrijk dat iedereen uit het team op tijd aanwezig is omdat de 
training een wezenlijk onderdeel is van de teamsport voetbal.  
 
Indien een speler niet aanwezig kan zijn bij de training, dient deze te worden afgemeld bij de trainer. 
De trainer kan dan rekening houden met de opbouw van zijn training en er wordt niet voor niets 
gewacht op deze speler.  
 
Wanneer spelers zonder afmelding niet op de training verschijnen, zal de trainer de speler of ouders 
daarop aanspreken, vooral als dit vaker voorkomt. Hetzelfde geldt bij herhaaldelijk te laat komen op 
de training. De trainer houdt de hoofdtrainer, de TC-er en de leider van dit soort zaken op de hoogte.  
 
Het kan gebeuren dat een trainer ziek is, een team samen moet trainen met een ander team, er een 
veldwijziging is of dat de training afgelast wordt. De leider wordt hierover geïnformeerd en geeft dit 
direct door via de teamapp.  
 
Informeer de leider bij ernstige blessures over het traject bij de fysiotherapeut en/of arts. Als een 
speler langdurig geblesseerd of ziek is, geeft de leider dit door aan de betreffende jeugdcoördinator. 
 
Speeldagenkalender 
De speeldagenkalender is de wedstrijdplanning van het voetbalseizoen. Hierop staat precies 
aangegeven wanneer de teams welke speelronde spelen. Verder staat er ook aangegeven wanneer 
er inhaalwedstrijden en/of bekerronden staan ingepland. Je vindt de link naar de 
speeldagenkalender op de Wedstrijdinfo/Programma pagina op de website. 
 
Op de Wedstrijdinfo pagina’s op de website en de clubapp van v.v. Gorecht en in de voetbal.nl app 
vind je het wedstrijdprogramma, uitslagen en stand. Informeer de trainer/leider z.s.m. als een speler 
niet bij een wedstrijd kan zijn. Zodat tijdig evt. invalspelers kunnen worden geregeld. 
 
Teamleider 
Bij v.v. Gorecht heeft elk team minimaal één teamleider. Tijdens de informatieavond voor ouders bij 
de start van het nieuwe seizoen in augustus/september wordt deze gekozen. 
 
Leiders hebben een voorbeeldfunctie naar de kinderen, ouders/begeleiders, tegenpartij en 
scheidsrechter. Zij zijn het visitekaartje van de club. Het is een zeer belangrijke functie. Het 
belangrijkste doel van de leiders is ervoor zorgen dat de teams kunnen spelen en dat alle spelers 
plezier hebben in hun sport.  
 

https://www.vvgorecht.nl/511/trainingsrooster/


De taken van de teamleider worden vaak opgesplitst in twee verschillende functies; die van coach 
langs de lijn en iemand die de planning/communicatie regelt met de ouders. In dit document wordt 
gesproken over teamleider en die beschrijft beide functies.  
 
Voor de functie van teamleider moet een VOG (verklaring omtrent gedrag) afgegeven worden. Ook 
moet akkoord worden gegaan met de gedragscode die wij als club opgesteld hebben.  
 
Aan het begin van het seizoen wordt een speciale leidersavond georganiseerd.   
 
Taken van de teamleider zijn: 
 
• Het aanspreekpunt voor spelers en ouders. Voor het contact met de ouders wordt een 

groepsapp aangemaakt. Hierin worden mededelingen gedaan over trainingen en wedstrijden. 
• Als het wedstrijdschema bekend is een was en rij schema maken. Alle ouders dienen hierin bij te 

dragen. Vanaf de O15 worden ouders ook gevraagd te vlaggen bij wedstrijden. 
• Aanwezig zijn bij alle thuis en uitwedstrijden voor het coachen en/of begeleiding van de spelers. 

De trainers van de selectieteams coachen zelf de wedstrijden. 
• Voor teams zonder vaste keeper kan een keeperschema worden gemaakt. 
• De leider dient de wedstrijdzaken app te downloaden en vooraf aan iedere wedstrijd een 

spelersopgaaf te doen. 
• Bij thuiswedstrijden in de rust de ranja verzorgen voor het eigen team en het gast team. De ranja 

kan in de kantine worden afgehaald en wordt door de leider naar de kleedkamers gebracht. 
• Verantwoordelijk  (gezamenlijk met alle ouders) voor de wedstrijdtas. Alle tenues worden na de 

wedstrijd weer in de wedstrijdtas verzameld. 
• Controleren op het netjes achterlaten van de kleedkamers (ook die van de tegenstander bij thuis 

wedstrijden). 
• Indien een wedstrijd moet worden afgezegd (omdat bijv. niet genoeg spelers mee kunnen doen), 

neemt de leider contact op met de leider van de tegenstander en het wedstrijdsecretariaat van 
de club waar de wedstrijd gespeeld zou worden. Het kan zijn dat er geen gegevens beschikbaar 
zijn van de leiders van de tegenstander. In dat geval volstaat het contact met het 
wedstrijdsecretariaat van de tegenstander. Deze gegevens zijn op de website van de 
tegenstander te vinden. 

 
Teamfoto’s en foto’s tbv digitale spelerspassen  
Aan het begin van het seizoen maken de teams een teamfoto voor de website. Op de foto staan de 
spelers samen met de leiders/trainers in officieel Gorecht kleding (wedstrijd tenue of trainingspak). 
De foto kunnen ze sturen naar communicatie@vvgorecht.nl. 
  
De digitale spelerspassen van alle spelers vanaf de J013 moeten zijn voorzien van een duidelijke 
pasfoto. Let op: spelers onder 16 jaar mogen/kunnen niet zelf hun foto aanpassen, dus dit dient door 
de ouders of leider gedaan te worden. Spelersfoto’s kunnen in de voetbal.nl app worden geüpload of 
aangeleverd worden bij de leider, die hem vervolgens kan uploaden. 
 
Kleding rond de wedstrijden  
v.v. Gorecht speelt in gesponsorde tenues, die eigendom zijn en blijven van v.v. Gorecht. Hiervoor is 
een bijdrage opgenomen in de contributie. Trainen in deze tenues is niet toegestaan. De shirts en 
broeken worden elke week bij de wedstrijd uitgedeeld en weer ingenomen. De tenues worden na 
elke wedstrijd door een ouder, bij toerbeurt, gewassen. Het is dus niet toegestaan om de tenues mee 
naar huis te nemen. De leider ziet erop toe dat dit gebeurt.  
 

mailto:communicatie@vvgorecht.nl


Alle (wedstijd) Spelers krijgen een tas en een presentatiepak (trainingspak) van v.v. Gorecht in 
bruikleen. Het pak mag alleen gedragen worden rond de wedstrijden van v.v. Gorecht. De tas en het 
pak zijn en blijven eigendom van v.v. Gorecht. Hiervoor dient een gebruikersovereenkomst getekend 
te worden. 
 
Het eerste paar v.v. Gorecht sokken ontvangt de speler van de club. Heeft een speler nieuwe sokken 
nodig, dan kunnen deze op zaterdag in de kantine gekocht worden. De sokken gaan mee naar huis, 
wat ook zeker is aan te raden bij de jongere teams. Zij kunnen met sokken, scheenbeschermers en 
goed gestrikte schoenen verzamelen, wat veel tijdswinst oplevert. Dit komt de wedstrijdbespreking 
en de warming-up ten goede.  
 
Scheenbeschermers zijn door de KNVB verplicht. Zonder mag er niet gespeeld worden, ook niet 
getraind. Kettingen en oorbellen zijn gevaarlijk en daarom niet toegestaan. 
 
Kijk voor meer informatie op de pagina van de kledingcommissie. 
 
Nieuwe spelers  
Na aanmelding wordt de speler ingedeeld in zijn/haar leeftijdscategorie. Via de JC wordt de speler op 
de hoogte gebracht van het team waarin hij/zij (voorlopig) komt te spelen en de bijbehorende 
trainingsdagen. De trainer en de teamleider worden op de hoogte gebracht van zijn/haar komst.  
 
Soms komt het voor dat binnen de leeftijdscategorie waarin de speler valt teams vol zijn. De speler 
kan dan wel meetrainen met een team, maar komt voor wedstrijddeelname op een wachtlijst. De 
speler wordt in dit geval trainend lid daarbij past een aangepaste contributie.  Trainend leden krijgen 
daarom geen tas en presentatiepak. 
 
De ouders of spelers worden welkom geheten in de groepsapp. Eventueel worden de nieuwe ouders 
in het was/rij (en vlag)schema opgenomen. 
 
 

https://www.vvgorecht.nl/229/kleding--en-materiaalcommissie/

