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Inleiding 

Deze handleiding is geschreven om u meer wegwijs te maken in het reilen en zeilen bij v.v. De 

Wherevogels. Als nieuw lid of ouder/verzorger van een nieuw lid krijgt u te maken met vele aspecten 

van het voetbalspel en alles wat daarmee samenhangt. Wij hopen met deze handleiding informatie 

te geven die voor u goed van pas komt. 

Voor suggesties bent u van harte welkom bij het bestuur. Wij wensen u veel plezier langs de velden. 

Wherevogels website 

Op de Wherevogels website staat vermeld wanneer, waar en hoe laat uw zoon of dochter moet 

spelen. Deze informatie kunt u vinden bij het tabblad ‘wedstrijden’. Ook het trainingsrooster kunt u 

op de website terug vinden. Verder vindt u op de website mededelingen van de diverse commissies. 

Vaak zijn dat belangrijke mededelingen, soms ook wetenswaardigheden. Ook kunnen op de website 

wedstrijdverslagen geplaatst worden van de wedstrijden van de diverse teams. Vooral de jongere 

spelers vinden het erg leuk om hun naam en die van hun teamnoten terug te lezen in een verslag. 

Elke teamleider heeft van de vereniging toegang gekregen om de betreffende teampagina te vullen 

met wedstrijdverslagen en andere belangrijke informatie(s) voor hun team.   

Voor de website geldt: bezoek regelmatig de verschillende webpagina’s om op de hoogte te blijven 

van de ontwikkelingen binnen de vereniging! 

Naast de website heeft de Wherevogels ook een facebookpagina. 
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Voor de beginnende ouder(s) 

Uw zoon of dochter is ingedeeld bij de Peuters, Kabouters of in een pupillen- of juniorenteam van 

v.v. de Wherevogels. Omdat het lidmaatschap bij de voetbalvereniging nieuw kan zijn willen wij u 

graag informeren over de volgende spelregels. 

PEUTERS (O3/O4/JO5) 

De Peuters spelen geen officiële wedstrijden en trainen ook niet doordeweeks. De Peuters 

voetballen in principe om de twee weken op zaterdagochtend op de accommodatie van v.v. De 

Wherevogels, maar de agenda's van onze Peutertrainers zijn niet altijd rekbaar. Het kan dus 

voorkomen dat die frequentie varieert. Spelenderwijs worden de eerste basisbeginselen van het 

voetbalspel spelenderwijs de Peuters geleerd. 

 

KABOUTERS (O6/O7) 

De Kabouters spelen geen officiële wedstrijden en trainen ook niet doordeweeks. De Kabouters 

voetballen praktisch elke zaterdagochtend op de accommodatie van v.v. De Wherevogels om de 

eerste basisbeginselen van het voetbalspel spelenderwijs te leren. Bewust melden wij praktisch elke 

zaterdagochtend, want gedurende de winterperiode is er vanwege de verwachte slechte 

weersomstandigheden een winterstop. De termijn van de winterstop wordt door de 

Kaboutertrainers tijdig aangegeven en zal ook op onze website worden vermeld. 

Voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn verplicht. 

PUPILLEN- EN JUNIORENTEAMS (JO8 t/m JO19) 

Wedstrijden 

• In september is de start van de (beker)competitie. Verzamelen voor de wedstrijden: 

o Bij de thuiswedstrijden minimaal een half uur van te voren; 

o Bij uitwedstrijden een uur vóór aanvang van de wedstrijd verzamelen bij de 

Wherevogels. Als de uit-vereniging verder weg is, wordt in overleg met de 

trainer/leider de verzameltijd afgesproken. Informeer hier tijdig naar bij de 

trainer/leider van uw kind. 

• Als ouder/verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer als uw kind uit moet 

spelen. Natuurlijk kunt u vooraf afspraken maken over gezamenlijk meerijden. 

• Indien uw kind niet kan deelnemen aan een wedstrijd meldt dit dan direct (uiterlijk een dag 

voor aanvang van de wedstrijd) aan de leider/coach, zodat er eventueel voor vervanging kan 

worden gezorgd. 

• Geef geen technische aanwijzingen tijdens de wedstrijd aan uw kind. Dit kan zeer verwarrend 

zijn als de leider of coach hem/haar juist een andere opdracht heeft gegeven. Laat het geven 

van aanwijzingen tijdens de wedstrijd over aan de leider of coach van het team. 

• Blijf langs de kant van het veld, ga niet in het wedstrijdveld van de kinderen staan, ook niet 

als leider.  

• De JO8 t/m JO10 pupillen spelen op kwart veldjes. Dit betekent dat de belijning van het grote 

voetbalveld is aangepast voor de JO8/9/10 pupillen. Ga niet op deze belijning staan, dat 
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maakt de spelsituatie voor de kinderen alleen maar onoverzichtelijker. Benut een ander deel 

langs de kant van het veld. 

• Positief aanmoedigen en enthousiast reageren vinden de kinderen altijd leuk! 

• Na de wedstrijd met zijn allen douchen en omkleden in de kleedkamer. Dat bevordert de 

teamgeest en uw kind is dan schoon en klaar om met u mee te gaan. 

 

Trainingen 

• Uw kind traint 1 of 2 keer per week. Op onze website treft u het actuele trainingsrooster. 

• De vereniging (en ook uw kind) verwacht dat u als ouder/verzorger ook tijdens de 

training(en) aanwezig bent. Indien u wegens dringende redenen niet bij de trainingen 

aanwezig kunt zijn meldt dit dan altijd bij de trainer. U blijft echter altijd zelf 

verantwoordelijk voor uw kind. 

• Kom ook bij de training(en) op tijd. 

• Bel tijdig (uiterlijk 1 uur voor aanvang van de training) af bij de trainer indien uw kind 

verhinderd is. 

• Wangedrag, vloeken, pesten en vechten is niet toegestaan. De kinderen worden op dit 

gedrag door de trainers aangesproken en bij herhaling u ook. U blijft immers 

verantwoordelijk voor de daden van uw kind. 

Leider / coach 

• Dit zijn vaak vaders en moeders die zich als vrijwilliger hebben opgeworpen om het ook uw 

kind zo goed als mogelijk naar de zin te maken. Behandel deze mensen dus met respect! 

Vergeet niet dat een team niet kan voetballen zonder toezicht en begeleiding van 

volwassenen rond en op het veld. Wangedrag wordt door de vereniging niet geaccepteerd. 

Scheidsrechters/spelbegeleiders 

• Dit zijn vaak goedwillende vrijwilligers, die het voor uw kind mogelijk maken om wedstrijden 

te spelen. Behandel deze mensen dus met respect! Vergeet niet dat een team niet kan 

voetballen zonder toezicht van een scheidsrechter of spelbegeleider. Wangedrag richting 

scheidsrechter of spelbegeleider wordt door de vereniging niet geaccepteerd. 

Supporters 

• De vereniging juicht de aanwezigheid van ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, etc. etc. 

enorm toe. Wel dienen daarbij de algemene gedragregels in acht te blijven worden 

genomen. Behandel iedereen dus met respect! U heeft een voorbeeldfunctie. Moedig op een 

positieve manier aan. Kinderen raken eerder gemotiveerd door positieve aanmoediging dan 

negatieve opmerkingen. Wangedrag wordt door de vereniging niet geaccepteerd. 
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A- en B-categorie 

De KNVB heeft de competitie-indeling verdeeld in een tweetal niveau categorieën, namelijk een A- 

en een B-categorie. Hieronder een bondig overzicht van de indeling per categorie. 

 

Categorie A jeugdvoetbal: 

• JO16 t/m JO19 junioren vanaf de 1e klasse en hoger 

• JO14 en JO15 pupillen top- en hoofdklasse 
 

Tijdens jeugdwedstrijden in de categorie A kunnen geen dispensatiespelers uitkomen (m.u.v. 

meisjes) 

 

Categorie B jeugdvoetbal: 

• JO16 t/ JO19 junioren vanaf de 2e klasse en lager 

• JO14/15 pupillen vanaf de 1e klasse en lager 

• Alle JO8 t/m JO13 pupillen 

• Alle meisjes teams 

 

Wedstrijdduur & wisselbeleid 
    Spelers       

Leeftijdsgroep categorie in het 

veld 

Speeltijd Wissels Wissel procedure 

Senioren 

mannen/vrouwen 

A 11 2 x 45 minuten 3 Niet doorwisselen 

Senioren 

Mannen/vrouwen 

B 11 2 x 45 minuten 5 Doorlopend wisselen 

JO18/JO19 (junioren) A 11 2 x 45 minuten 5 Niet doorwisselen 

O18/O19 (junioren) 

Jongens/meisjes 

B 11 2 x 45 minuten 5 Doorlopend wisselen 

JO16/JO17 (junioren) A 11 2 x 40 minuten 5 Niet doorwisselen 

O16/O17 (junioren) 

Jongens/meisjes 

B 11 2 x 40 minuten 5 Doorlopend wisselen 

JO14/JO15 (junioren) A 11 2 x 35 minuten 5 Niet doorwisselen 

O14/O15 (junioren) 

Jongens/meisjes 

B 11 2 x 35 minuten 5 Doorlopend wisselen 

O13 (pupillen) 

Jongens/meisjes 

B 11 2 x 30 minuten 5 Doorlopend wisselen 

O11/O12 (pupillen) 

Jongens/meisjes 

B 8 2 x 30 minuten 
Time out na 15 en 45 

min. 

5 Doorlopend wisselen 

JO10 (pupillen) 

Jongens/meisjes 

B 6 2 x 25 minuten 
Time out na 12,5 en 

37,5 min. 

5 Doorlopend wisselen 

O8/O9 (pupillen) 

Jongens/meisjes 

B 6 2 x 20 minuten 
Time out na 10 en 30 

min. 

5 Doorlopend wisselen 
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Richtlijnen voor de spelers 

Voor alle teams geldt dat de spelers zich houden aan de richtlijnen die de vereniging opstelt.  

Richtlijnen voor-, tijdens- en na de wedstrijden: 

• Spelers dienen in eigen trainingskleding naar de training te komen. Op wedstrijddagen dient 

de speler in het voorgeschreven Wherevogels tenue/ trainingspak naar de wedstrijd te 

komen. De warming-up geschiedt gezamenlijk onder leiding van de trainer, leider of 

aanvoerder. 

• Het officiële Wherevogels tenue dient te allen tijde gedragen te worden tijdens wedstrijden. 

• Wedstrijdkleding dient er verzorgt en schoon uit te zien.  

• Roken in de kleedkamers is streng verboden. 

• Spelers dienen bij thuiswedstrijden een half uur vóór aanvang van de wedstrijd in de 

kleedkamer aanwezig te zijn, tenzij anders door de leider/coach is bepaald. 

• Bij uitwedstrijden dienen de spelers één uur vóór aanvang van de wedstrijd op het 

afgesproken verzamelpunt aanwezig te zijn, tenzij anders door leider/coach bepaald. 

• Na de wedstrijd is douchen verplicht. Het gebruik van badslippers wordt aangeraden. 

• De kleedruimte, zowel uit als thuis, dient schoon te worden achter gelaten. De leider kan 

hiervoor een lijstje met corvee diensten opstellen zodat alle spelers evenredig aan de beurt 

komen om de kleedkamer schoon te maken. 

• Bij het zonder afbericht wegblijven van een speler bij een wedstrijd of training kan het zijn 

dat deze speler minimaal één wedstrijd niet zal worden opgesteld. 

• Spelers, trainers en leiders dienen zich te realiseren dat zij lid zijn van v.v. de Wherevogels en 

als zodanig het gezicht van de vereniging naar buiten te vormen. Hieraan gekoppeld zit het 

gedrag van elke speler in woord (taalgebruik) en gebaar (Fair Play). Bij geconstateerd 

wangedrag kan een speler worden weggestuurd en een disciplinaire straf opgelegd krijgen 

(schorsing van training(en), wedstrijd(en) of taakstraf. 

• In geval van problemen, vragen, zaken waarin deze richtlijnen niet voorzien of voor andere 

vragen, kan contact opgenomen worden met de jeugdcommissie of met de voorzitter 

daarvan. 

Richtlijnen voor-, tijdens- en na de trainingen 

• De trainingen zijn, met name voor selectiespelers, verplicht. Voor de lagere teams wordt het 

bijwonen van de trainingen ten zeerste aanbevolen. 

• Voor de trainingen is niet bepaald één tenue vereist, wel ALTIJD voetbalschoenen 

meenemen.  

• Het dragen van scheenbeschermers tijdens trainingen is VERPLICHT.  

• Trainingspakken zijn verplicht vanaf het moment dat de trainer hiertoe bericht geeft. 

• Het afmelden voor een training dient uitsluitend te geschieden bij de betreffende 

trainer/leider. 
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• Op het aanvangstijdstip van de training dienen spelers op het trainingsveld in trainingstenue 

aanwezig te zijn. Bij het te laat komen dient de speler zich eerst bij de trainer te melden 

alvorens hij met de training mee mag doen. 

• Het trainingsmateriaal dient, in overleg met de trainer, te worden verzorgd. Na afloop van de 

training dient een ieder het trainingsmateriaal zo nodig te helpen opruimen. 

• In overleg met de trainer dient er eventueel een standaard warming-up voor de training te 

worden afgewerkt. 

Vrijwilligersbijdrage 

De vereniging wordt gerund door vrijwilligers, waardoor prijzen (contributie, versnaperingen in 

de kantine e.d.) op een laag niveau kunnen blijven. Die verantwoordelijkheid ligt bij elk lid van 

v.v. De Wherevogels. Van elk lid wordt geëist een vrijwilligersbijdrage te leveren. Met dien 

verstande dat leden t/m 18 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers. Er zijn 

twee verschillende manieren om de vrijwilligersbijdrage te verrichten bij v.v. De Wherevogels, 

namelijk als “vaste” vrijwilliger of door middel van vrijwilligersdiensten.  

 

Een “vaste” vrijwilliger is een persoon die een functie binnen de vereniging vervult. B.v. een 

leid(st)er, train(st)er, commissielid, kadermedewerk(st)er, kantinemedewerk(st)er, 

scheidsrechter, kader onderhoudsmedewerk(st)er etc, etc.. Kortom dat zijn vrijwilligers die 

regelmatig hand- en spandiensten doen voor de vereniging en enige achtergrondinformatie 

hebben ontvangen om de betreffende functie goed uit te voeren. 

 

Een vrijwilligersdienst impliceert dat leden door het bestuur worden opgeroepen om de “vaste” 

vrijwilligers te ondersteunen met de werkzaamheden. Ondersteuning is onder meer noodzakelijk 

bij: kantinediensten, onderhoud (klusteam), schoonmaak en verzorging thee/limonade tijdens 

voetbalwedstrijden. De oproepen van het bestuur worden via de leider(s) van het team, indien 

van toepassing, aan u kenbaar gemaakt 

 

Deze verplichting wordt uitvoerig beschreven op onze website.  


