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Voorwoord 
In de eerste plaats hartelijk dank voor jouw bereidheid een aandeel in het jeugdvoetbal 
binnen onze vereniging te leveren! De voetbalvereniging VenV ’68 is geen abstracte 
instantie, maar wordt geheel gevormd door enthousiaste vrijwilligers, dus welkom! 
Om je van de nodige informatie te voorzien hebben we als jeugdbestuur geprobeerd in het 
volgende een aantal zaken in een logische volgorde aan te bieden, die het ook de kersverse 
leider mogelijk zal maken op een verantwoorde wijze een leuk seizoen te verzorgen voor 
onze spelertjes, waaraan je zelf ook plezier zult beleven. Mochten er toch nog vragen 
resteren, schroom dan niet iemand van het jeugdbestuur aan te spreken. 
 
 

1. Voor aanvang van de competitie 
 

Het is de taak van een jeugdleider de organisatie rond wedstrijden en de trainingen goed te 
regelen. In dit hoofdstuk staat globaal omschreven wat er van je als jeugdleider wordt 
verwacht. 
 
1.1 Materialen / kleding 
Voor aanvang van het seizoen ontvangt de jeugdleider een tas met voetbalkleding en 
andere voetbalmaterialen. In de tas zitten de volgende materialen: 
Clubkleding (shirt, broekje en sokken) 
Keepers tenue met handschoenen 
Waterzak met spons en drinkfles 
Aanvoerdersband 
De jeugdleider tekent voor ontvangst en draagt zorg voor correct gebruik ervan. Aan het eind 
van het seizoen zorgt de jeugdleider zorgt ervoor dat alle kleding weer wordt ingeleverd.  
NB De clubkleding mag alleen worden gedragen bij clubwedstrijden en andere 
clubaangelegenheden. Dus niet tijdens trainingen! 
 
1.2 Te bespreken zaken met spelers en ouders 
Voordat de competitie begint wordt van de leider verwacht dat hij of zij de volgende zaken 
regelt: 

• Maak een maillijst van de ouders/spelers en meest praktisch: maak whatsapp groep 
van het team aan om snelle communicatie mogelijk te maken. Op deze wijze kunnen 
onderstaande zaken snel en effectief gecommuniceerd worden: 

• Bekend maken van het trainingsschema aan de spelers en ouders 
• Afspraken maken met de trainer(s) (uitwisselen van informatie etc.) 
• Aan het begin van het seizoen worden de wedstrijddata en tijden bekendgemaakt via 

de KNVB: op sportlink of voetbal.nl. 
Zorg dan ook dat er bij veranderde aanvangstijd goed naar iedereen wordt 
gecommuniceerd!  Advies: whatsappgroep team en mail. In de regel krijg je van de 
wedstrijdsecretaris ook wel een berichtje waar het de thuiswedstrijden betreft. 

• Maken van afspraken ‘hoe te handelen bij afgelasting’.  
• Maken en communiceren van teamafspraken, bijvoorbeeld regels voor afzeggen van 

wedstrijden en trainingen of het schrijven van verslagen voor de website. 
• wassen van kleding: doordat ieder team een tenue via de sponsors heeft gekregen 

moet er centraal gewassen worden, om te voorkomen, dat spullen zoekraken of dat 
er kleurverschil ontstaat. Aan het begin van het seizoen moet hier een regeling voor 
worden getroffen, bijvoorbeeld 1 waspersoon, die per speler per wedstrijd een bedrag 
betaald krijgt (handigste te voldoen aan het begin van het seizoen o.b.v. het aantal 
wedstrijden/wasbeurten). Alternatief is het wekelijks volgens een te maken schema 
doorgeven van de was. (Maar het moet wel op tijd klaar zijn!) 

• uitwedstrijden/vervoer: voor uitwedstrijden moet het team zelf zorgen voor vervoer. 
Het werkt vaak het beste aan het begin van de competitie een rijdersschema te 
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maken, zodat de lasten eerlijk worden verdeeld. Ouders moeten dan zelf eventueel 
ruilen indien ze verhinderd zijn. NB ouders die zelf leider zijn bij ander team hoeven 
niet te rijden. Denk aan verantwoord weggedrag: de lading is kostbaar en (deels) van 
een ander! 

NB naast een soort informatiegedeelte kun je het beste een schema (bijv in EXEL) 
aanleveren aan begin van competitie met de wedstrijden, de data en 
aanwezigheid/vertrektijden, evt wie de was moet doen en een rijdersschema. Zo weet iedere 
ouder de belangrijkste zaken in een oogopslag. Eventuele aanpassingen volgens duidelijke 
lijnen communiceren. 
 

2.  Organisatie rond wedstrijden 
 
2.1 Vóór de wedstrijd 
 
2.1.1 Wedstrijdsecretaris & wedstrijdschema 
Het is zaak even op voetbal.nl (website van VenV heeft ook een link met voetbal.nl en is dus 
ook te raadplegen) te kijken of er wijzigingen in  programma zijn opgetreden ten opzichte van 
het eerdere wedstrijdschema (soms wordt er tevoren een wijzinging doorgevoerd door een 
club) overigens is het betamelijk, dat echte veranderingen ook door de club worden 
doorgegeven, maar dat gaat niet altijd perfect. 
Bij afgelasting informeert de consul in overleg met de wedstrijdsecretaris tijdig alle 
betrokkenen. Afgelastingen van uitwedstrijden worden aan de wedstrijdsecretaris 
doorgegeven, maar zijn in de regel ook op voetbal.nl te vinden. Bij twijfel is het raadzaam 
tijdig te informeren bij de andere vereniging wanneer het om een uitwedstrijd gaat.   
 
2.1.2 Scheidsrechters 
De ontvangende vereniging zorgt voor de scheidsrechter. Er wordt in voorzien via een 
rooster binnen de club. In een geval van overmacht kan het soms nodig zijn te improviseren..  
 
2.1.3 digitaal wedstrijdformulier (DWF): 
Vanaf de jongste jeugd moet het DWF ingevuld worden: via sportlink zijn de zogenaamde 
bondsteams door de club ingevoerd. Dit is het stamteam dat spontaan verschijnt wanneer je 
doorklikt op het eigen team. Daar kun je het beste eerst de niet deelnemende spelers 
verwijderen en vervolgens evt gastspelers toevoegen (via zoekfunctie binnen de club). Let 
erop dat er per leeftijdscategorie een maximaal aantal (te oude) dispensatiespelers geldt bij 
het opvoeren van de spelerslijst. Geef vervolgens akkoord door de aanvoeder (vinkje) en 
verstuur, zodat de scheidsrechter de virtuele spelerspasjes kan controleren bij aanvang van 
de wedstrijd.  
De scheidsrechter moet bij thuiswedstrijden ook nog ingevuld worden (official) en via de 
zoekfunctie (weer binnen de club) is die te vinden. Grensrechter (assistent scheidsrechter) 
mag facultatief worden ingevuld. 
Op de knvb website is een en ander nog na te lezen en is ook wel een instructiefilmpje te 
vinden. 
 
2.2 Thuiswedstrijd 
 
2.2.1 De velddienst (coördinatie) 
Op zaterdagochtend moeten de velden middels Pilons/hoedjes worden uitgezet: zie voor 
juiste formaat brochure in bestuurskamer of op knvb website (kwart of half veld). Vraag evt 
een eerste keer om hulp. Overigens staan de doelen in de regel al standby.  
 
2.2.2 Tijdige aanwezigheid 
De teamleider zorg voor tijdige aanwezigheid van eigen teamspelers. Dwz. een half uur of bij 
de oudere jeugd 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd zodat er nog tijd over blijft voor 
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warmlopen en evt. wedstrijdmededelingen. Bij uitwedstrijden moet daar natuurlijk nog de 
reistijd vanaf getrokken worden om vertrektijdstip te bepalen. 
 
2.2.3 Opvang en begeleiding bezoekende teams 
De leiders van bezoekende teams en scheidsrechters worden opgevangen door de 
leider van de ontvangende ploeg of melden zich in de bestuurskamer (in de kantine). Wijs 
even de kleedruimte (staat op A4 in mededelingen/vitrine kastje buiten en op prikbord in 
kleedkamergang) en het speelveld. In de kantine is altijd koffie voor de teamleiders van 
beide teams. 
Voor de wedstrijd begint begroeten de jeugdleiders elkaar om evt. informatie en 
bijzonderheden uit te wisselen.  
 
2.2.4 velden 
JO8, JO9 en JO10: 6 tegen 6 op ongeveer kwart veld (ook markering 7 m van achterlijn 
keepersgebied) 
JO11 en JO12: 8 tegen 8 op bijna half veld 
 
2.2.5 Het DWF na de wedstrijd 
Na de wedstrijd vult de scheidsrechter in principe op de tablet in de bestuurskamer de 
eindstand in (en evt andere gevraagde gegevens). Mocht de scheidsrechter dit niet kunnen 
doen, dan graag als leider dit invullen. Mocht je dit niet kunnen, dan is een appje met de 
eindstand aan de wedstrijdsecretaris de ontsnappingsmogelijkheid. 
 
2.2.6 Coachen tijdens de wedstrijd 
De teamleider en of de trainer coacht het team. Maak hierover zo nodig duidelijk afspraken 
over, ook met de ouders. Ook ouders moeten soms gecoacht worden! Als iedereen door 
elkaar gaat roepen wordt het, zeker voor jeugdspelers, onduidelijk wat ze moeten doen. 
Coach zoveel mogelijk tijdens de zgn. ‘dode spelmomenten’ dan heb je de grootste kans op 
aandacht van een speler. Een speler die aan de bal is, is met voetbal bezig en sluit zich 
grotendeels af voor de buitenwereld. “Trainen doe tijdens de training.” 
Coach positief, stimulerend en opbouwend. Het is geen kunst om een jeugdspeler ‘af te 
branden’ maar het levert een ongemotiveerde speler op. Denk er aan, je werkt met kinderen! 
Elk kind doet zijn best om goed te spelen. Een compliment over wat goed gaat of constructief 
geuite kritiek vindt veel eerder navolging! 
 
Overigens is er de laatste jaren een verandering doorgevoerd bij de jongere jeugd om het 
wedstrijdelement wat te verlaten en optimale aandacht aan spelplezier te geven: daartoe is 
er geen competitie voor de teams jonger dan JO11 en vervult de scheidsrechter meer de rol 
van spelbegeleider. De coaches worden hierbij geacht ook louter positief te coachen.  
Hierboven is er wel een scheidsrechter aangesteld. Ook speelt met vanaf JO11 in een 
competitie. 
 
2.2.7 Ouders langs de lijn maar achter de omheining 
Probeer ouders zoveel mogelijk bij het team te betrekken. Jonge kinderen voetballen vaak 
beter als hun vader of moeder langs de lijn staat. Tijdens de wedstrijd moeten de ouders 
achter de omheining staan. Alleen de spelers, trainers, leiders en grens-/scheidsrechter 
staan op het gras. De leiders wordt gevraagd hier op te letten en de ouders hier op te wijzen. 
 
2.2.8 Kleedkamers en douchen 
De toewijzing van de kleedkamers is te lezen op het mededelingenbord. Houdt rekening 
met komende en vertrekkende teams. Laat kleedkamers opgeruimd en schoon achter en 
voorkom vernielingen bij thuis- en uitwedstrijden. Uiteraard geldt dat ook elders op de 
accommodatie. De vereniging kan niets verplichten maar raadt aan dat alle spelers na de 
training en de wedstrijden gezamenlijk douchen, ook de kleinste jeugd. Soms zijn de 
omstandigheden (drukte, hygiëne) zo dat wij begrip hebben dat ouders spelers thuis laten 
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douchen. Een toenemend aantal meisjes maakt ook flexibel omgaan met de 
doucheverplichting noodzakelijk: biedt bovenal een veilige omgeving voor de meisjes in dit 
kader! (in andere kleedkamer douchen, regel daarvoor iets) 
 
2.2.9 Thee voor spelers, leiding en wedstrijdbegeleiding 
In de pauze van de wedstrijd krijgen de spelers thee of ranja. Dit wordt gebracht door de 
vrijwilligers in de kantine.  
 
 
2.2.10 Kleding wassen 
Het is gebruikelijk dat de wedstrijdshirts en keeperskleding per toerbeurt door een ouder van 
de kinderen wordt gewassen. Een andere optie is een bereidwillige vader of moeder die 
standaard de kleding wast en daarvoor een passende vergoeding krijgt van de overige 
ouders. NB De wedstrijdkleding mag niet in een wasdroger worden gedroogd. Hierdoor laten 
de rugnummers los. 
 
2.2.11 Reservekleding 
De thuisspelende vereniging zorgt voor reserveshirts van een afwijkende kleur als naar het 
oordeel van de scheidsrechter de wedstrijdkleding van beide partijen te weinig verschilt. Op 
het internet (www.voetbalnoord.nl) zijn de clubkleuren te vinden van de verenigingen waar 
tegen gespeeld wordt. In de week na de wedstrijd moeten de reserveshirts gewassen weer 
ingeleverd worden.  
 
2.2.12 Ongevallen, EHBO  
In de kantine vindt je een verbanddoos, telefoonnummers van arts(en), hulpdienst etc. Bij 
twijfel over de ernst van een blessure kun je beter medische beoordeling/hulp inroepen (of 
naar de Eerste Hulp gaan).  
 

2.3 Algemeen 
 

2.3.1 Vervoer uitwedstrijden 
Bij uitwedstrijden wordt in principe met eigen vervoer gereisd. Het verzamelen voor vertrek 
naar uitwedstrijden vindt plaats vanaf de parkeerplaats bij het Geahus: drie kwartier tot 1 uur 
voor aanvang van de wedstrijd, afhankelijk van de reistijd (zorg ongeveer 30 minuten voor 
aanvang aanwezig te zijn). 
 
2.3.2 Scheenbeschermers 
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Hiermee 
worden veel blessures voorkomen. Jeugdspelers van Roden die geen scheenbeschermers 
bij zich hebben mogen niet deelnemen aan wedstrijden. Trainer en leider letten hier op. 
 
2.3.3 Aanvoerdersband / aanvoerder 
De jeugdleider zorgt ervoor dat bij elke wedstrijd de aanvoerder een aanvoerdersband 
draagt. De aanvoerder geeft voor en na de wedstrijd een hand aan de scheidsrechter en de 
aanvoerder van de tegenpartij. Bij juniorteams wordt meestal wekelijks van aanvoerder 
gewisseld. 
 
2.3.4 Blessures 
Ernstige blessures (b.v. gebroken been e.d.) van eigen spelers en tegenstanders moeten 
door de jeugdleider bij de jeugdcommissie worden gemeld. De voetbalclub (jeugdcommissie, 
leider en trainer) kan zo de nodige aandacht schenken aan de geblesseerde en diens 
herstel. 
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2.3.5 De jeugdleider en gedragsregels 
Jeugdleiders en spelers zijn het visitekaartje van onze vereniging. Van een jeugdleider wordt 
daarom verwacht dat hij zich voor de wedstrijd bij de tegenpartij meldt. De jeugdleider ziet er 
op toe dat de spelers en speelsters zich zowel in als buiten het veld fatsoenlijk en sportief 
gedragen. Indien dit niet gebeurt, spreekt de jeugdleider de betreffende persoon hierop aan. 
Eventueel wordt contact gezocht met het jeugdbestuur. In uiterste geval zullen er sancties 
volgen tot aan royement aan toe! 
 
Mocht je onvoorziene (tav gedrag/tegenstander) omstandigheden ontmoeten handel dan 
vanuit sportieve en gematigde houding, waarbij we ook verwijzen naar onze website:  
document richtlijnen voor leiders bij onregelmatigheden bij jeugdwedstrijden. Verder bestaat 
er commissie van respect (P van Keimpema en H Smedes) die ook gepolst kan worden. 
 
2.3.6 Scouts 
Het kan voorkomen dat je door een (onbekende) ‘scout’ wordt benaderd, die je vraagt naar 
de naam van een speler uit jouw team. Zij bekijken jeugdwedstrijden en beoordelen spelers. 
Indien een speler door zijn goede kwaliteiten opvalt, dan maken zij hiervan een rapport. De 
jeugdcommissie wordt hiervan op de hoogte gebracht. Deze scouts zijn vaak van de KNVB 
of profclubs uit de regio. Als je aan een van deze mensen gegevens van een speler 
doorgeeft, licht dan ook altijd de jeugdcommissie in. 
 

3. Overige wedstrijdzaken 
 
3.1 Oefenwedstrijden 
Aan het begin en eind van de competitie worden soms oefenwedstrijden gespeeld. De 
teamleider mag dit zelf organiseren maar altijd in overleg met de wedstrijdsecretaris om 
dubbele planningen op de velden te voorkomen.  
Bij oefenwedstrijden dient de leider zelf voor een scheidsrechter te zorgen en in overleg met 
wedstrijdsecretaris/onderhoudscommissie (VVOC) een veld en hoekvlaggen te regelen.  
 
3.2 Wedstrijden inhalen/verzetten: 
Wil je op eigen verzoek een wedstrijd verzetten dan moet deze ingehaald worden. Je kunt dit 
zelf regelen met de leiders van het elftal van de desbetreffende vereniging, echter steeds 
met medeweten en na goedkeuring van de wedstrijdsecretaris. 
 
3.3 Verenigingsbeleid bij spelerstekort. 
In alle gevallen waarin een team spelers te kort heeft wordt dit, in goed onderling overleg, 
aangevuld met spelers uit een ander team. Probeer wel te voorkomen dat er ineens een veel 
te goede speler mee gaat, om scheve gezichten bij de tegenstander (competitievervalsing) te 
voorkomen! Het lenen van een speler verloopt altijd via (en met goedvinden van) de leider 
van het team waaruit je wilt lenen. 
 
3.4 Bekercompetitie 
De meeste teams spelen aan het begin van de competitie (na de zomer) mee voor de KNVB-
beker. Meestal is dit eerst een kleine poule en daarna bij winst van die poule een systeem 
waarbij alleen de winnaars doorgaan naar de volgende ronde. 
Voor de jongste teams vervult deze competitie ook de rol van indruk te verkrijgen van de 
KNVB over sterkte van het team met oog op de competitieindeling. 
 
3.5 Toernooien 
Toernooien worden uitsluitend geregeld via de jeugdcommissie. Krijg je een aanbod van een 
vereniging om een toernooi te komen spelen, meldt dit dan aan de jeugdcommissie.  
Aanvragen voor toernooien komen normaal gesproken binnen via de algemeen secretaris 
van de vereniging. Deze speelt de aanvragen door. 
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3.6 Winterprogramma 
De winterstop voor de meeste jeugdteams duurt normaliter van begin december tot eind 
februari. Bij voorkeur probeert de jeugdcommissie voor de  jeugdteams 
zaalvoetbaltoernooien te regelen in de regio via de KNVB. De oudere jeugd speelt 
doorgaans een dagtoernooi in de periode rond kerst/oud-nieuw, het kersttoernooi genoemd. 
3.7 wedstrijdverslagen 
Bijdragen vanuit de (junior)spelers zijn welkom en worden zeer gewaardeerd. Leiders 
kunnen hun spelers stimuleren om wedstrijdverslagen aan te leveren.  
Kopij kun je mailen aan: website@venv68.nl 
 
3.8 Kampioenen! 
Wordt jouw team kampioen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan een van de 
jeugdcommissieleden. Om veiligheidsredenen is het niet meer toegestaan om de 
kampioenen op een open wagen door het dorp te rijden. 
De traditie is een algemene huldiging op het terras aan het einde van de afsluitende 
VenVdag eind mei/begin juni: dit is een feestelijke onderlinge spel/voetbalochtend voor de 
jeugd.  
Op de dag van het kampioenschap mogen de spelers in de kantine van VenV een gratis 
drankje krijgen en mag je als leider op kosten van VenV patat halen, danwel een taart eten. 
Rekening naar penningmeester. 
 
3.9 Kantine 
Greate Buorren 15a  
9263 PK Garyp 
Tel 06-33000112 

  

4. Vragen? 
 
Ongetwijfeld kom je als trainer of leider van een jeugdteam vragen tegen waarop je ook na 
het lezen van deze handleiding geen goed antwoord op weet. Aarzel niet de andere leiders, 
wedstrijdsecretaris of een bestuurslid of iemand anders van de jeugdcommissie of 
hoofdbestuur om advies of hulp te vragen! 
 
 

5. Samenstelling jeugdcommissie per 2020 
 

Melle Pebesma (secret)    

Jan van der Maten (vz)    

Sieger Beerda  

Johannes van Keimpema    

Mail jeugdcommissie:  jeugdcommissie@venv68.nl 

 

 

 

 


