
vv Zuidhorn – Informatie voor ouders en verzorgers 2016-2017 (ook te raadplegen via de website) 

vv Zuidhorn – Informatie voor ouders en verzorgers van jeugdspelers 2016-2017 

 
 

Via deze handout informeert de Jeugdcommissie ouders en verzorgers van jeugdspelers graag over enkele 
belangrijke zaken m.b.t. de vereniging, de trainingen en de wedstrijden. Deze flyer heeft 2 pagina’s en is na 
te lezen via: www.vvzuidhorn.nl -> Documenten en foto’s -> Downloads. 

 
1. Raadpleeg www.vvzuidhorn.nl  
Bekijk regelmatig onze website voor de meest actuele informatie over bijvoorbeeld trainingen en 

wedstrijden. Bezoek ook eens het menu item Jeugdzaken: hier vind je subpagina’s per onderwerp met 
nuttige informatie. 
 

2. Voetbal is een teamsport  
Voetbal is een teamsport, dat wil zeggen dat we alle spelers verwachten bij trainingen en wedstrijden. 
Daarbij vinden we vooral samenwerking, groepsinzet en spelplezier belangrijk, los van doelpunten maken en 

winnen. 
 
3. Trainingen 

De jeugdteams trainen minimaal eenmaal per week. Op de teampagina staan de trainingsdagen en –tijden 
vermeld. Graag 10 minuten voor aanvang aanwezig, zodat de training op tijd kan beginnen. Wanneer je 

zoon of dochter niet kan trainen graag tijdig en als volgt afmelden, ook in verband met de voorbereiding. 

Contactgegevens van de trainers via de website: Jeugdzaken -> Trainen. 
 

 O9- en O11-teams 

- bij trainingen door de Voetbaltechniekschool: afzeggen bij de leider 
- bij andere trainingen: afzeggen bij de trainer 

 
 alle overige teams: afmelden bij de trainer 

 

4. Voorbereiding van de wedstrijd   
Voetballen vraagt een behoorlijke inspanning. Zorg er daarom voor dat je zoon of dochter goed uitgerust 
naar een wedstrijd of training gaat en dat hij of zij op tijd en voldoende gegeten en gedronken heeft. Kan 

jouw zoon of dochter een keer niet meespelen, dan graag zo vroeg mogelijk afmelden bij de leider. Dit is 
van belang om vervanging te kunnen regelen. 
 

5. Betreden van het veld  
Ouders, opa’s en oma’s, vriendjes, vriendinnetjes en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het 
betreden van de velden tijdens wedstrijden of trainingen is toegestaan voor spelers, trainers, begeleiders en 

officials. Anderen kunnen dan achter de omheiningen plaatsnemen.  
 
6. Respect en sportief gedrag 

Bij vv Zuidhorn vinden we respect en sportief gedrag van groot belang. We hanteren hierbij De Basis Elf: 11 
gedragsregels die goed weergeven waar we voor staan. Rondom de velden en in de kleedkamers vind je 

borden met De Basis Elf. Ouders, verzorgers, begeleiders, trainers en officials hebben een voorbeeldfunctie; 
jeugdspelers nemen juist hun gedrag gemakkelijk over. We vragen dan ook van iedereen om zich te houden 
aan De Basis Elf. 

 
7. Aanmoedigen en coachen  
Aanmoedigen vanaf de zijlijn vinden we natuurlijk prima: ‘goed gedaan’, ‘mooi gespeeld’ en ‘lekker gelopen’ 

horen we graag. Schreeuwen en foeteren op spelers, begeleiders of officials accepteren we niet. Het 
coachen van de spelers is een taak van leiders en/of trainers. Zij zorgen ook voor de teamopstelling, de 
speelwijze, de aanwijzingen en bepalen wie gewisseld wordt. 

 
8. Wisselbeleid  
Bij de O9- en O11-pupillen wordt er doorgewisseld volgens een eerlijke verdeling van speeltijd. Bij de 

meeste andere teams wordt getracht de speeltijd zo goed mogelijk te verdelen, ook rekening houdend met 
aspecten zoals trainingsopkomst en motivatie. Het doel is dat spelers over een heel seizoen bekeken op 
ongeveer evenveel speelminuten kunnen uitkomen.  
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Bij selectieteams kan de trainer of leider het teambelang laten meewegen bij de opstelling door bijvoorbeeld 

het sterkste team op te stellen, ook als spelers daardoor geen of minder speeltijd krijgen. Natuurlijk wordt 
een oplossing gezicht als er structureel sprake is van te weinig speeltijd. 
 

9. Kleedkamers, douchen, mobiele telefoons 
In de rust is de kleedkamer alleen toegankelijk voor spelers, leiders en trainers. De rust is immers onderdeel 
van de wedstrijd. Bij O11- en O9-teams kan de leider voor en na de wedstrijd een ouder vragen te helpen 

met omkleden. Vanaf de O13-categorie worden geen ouders (anders dan de leiders) in de kleedkamer 
verwacht. Dat heeft te maken met teamgevoel, privacy en zelfstandigheid. 
 

Er wordt van de spelers verwacht dat ze na de wedstrijd douchen. We vinden dit van belang uit het oogpunt 
van hygiëne en het versterkt bovendien de teambeleving. We gaan er vanuit dat de kleedkamer na gebruik 
netjes wordt achtergelaten. Mobiele telefoons en foto- of filmapparatuur zijn in de kleedkamers niet toegestaan. 

 
10. Teamkleding 
Alle teams beschikken over een teamoutfit die door de vereniging ter beschikking wordt gesteld. We doen 

een beroep op ouders, verzorgers, leiders en spelers om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Op de 
website vind je informatie over het gebruik en het wassen van de teamkleding. 

 
11. Waardevolle spullen 
Spelers en hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen, ook als zij die bij de leider 

of trainer in bewaring geven tijdens wedstrijd of training. We raden aan zoveel mogelijk waardevolle spullen 
thuis te laten. 
 

12. Hulp is nodig en welkom 
Voor, tijdens en na de wedstrijd hebben we regelmatig ouderhulp nodig. Zo moeten bij thuiswedstrijden wel 
eens doelen worden klaargezet, moet in de rust drinken worden gehaald of moet na afloop materiaal 

worden opgeruimd. De leiders stellen het op prijs als je hen en het team wilt helpen. Wil je iets anders doen 
binnen vv Zuidhorn, dan zijn we daar ook erg blij mee! Stuur dan een mailtje naar vrijwilliger@vvzuidhorn.nl 
of geef het aan bij de leider van jouw zoon of dochter. We nemen dan contact met je op. 

 
13. Beleid en overige informatie  
Op de website staan meerdere documenten over vv Zuidhorn, zoals onze statuten en de jeugdleidraad. 

Mocht je niet vinden wat je zoekt, stel dan je vraag via het contactformulier op de website. 
 

14. Aanspreekpunt 
De leiders van het team zijn voor ouders en verzorgers het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kun je bij de 
coördinator van de leeftijdscategorie terecht met vragen of opmerkingen. Onderstaand de contactgegevens. 

 

Categorie Coördinator Mailadres Telefoonnummer 

JO19-jeugd Etzo Stuitje JO19@vvzuidhorn.nl 0594 503222 

JO17jeugd Etzo Stuitje JO17@vvzuidhorn.nl 0594 503222 

JO15-jeugd Gert Oostenbrug JO15@vvzuidhorn.nl  

JO13-jeugd Dirk Jan Vellinga JO13@vvzuidhorn.nl 06 27043278 

JO11-jeugd Andreas Dallinga JO11@vvzuidhorn.nl 06 53251009 

JO9-jeugd Dennis van Raffe JO9@vvzuidhorn.nl 06 52433799 

Meidenvoetbal Anneke van Loon meidenvoetbal@vvzuidhorn.nl 0594 529122 

Kaboutervoetbal Etzo Stuitje kaboutervoetbal@vvzuidhorn.nl 0594 503222 

 
 

15. Tenslotte 
Waar in dit document ‘speler’ of ‘spelers’ staat worden zowel mannelijke als vrouwelijke spelers bedoeld. De 
tekst is verder van toepassing op uit- en thuiswedstrijden en op zowel eigen teams als op bezoekers. 
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