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Inleiding 
Beste jeugdleider of jeugdtrainer, wat fijn dat je dit jaar (weer) actief wilt zijn voor 
onze jeugdleden!  
 
Om de organisatie rond je team goed te laten verlopen hebben wij dit document 
opgesteld met daarin de belangrijkste praktische zaken. Zodat de (beginnend) leider 
of trainer niet alles opnieuw hoeft uit te vinden. Als je punten mist of er 
onduidelijkheden zijn dan graag contact opnemen met een van de leden van de 
jeugdcommissie. 
 
Let op: alle wedstrijden van de jeugdteams tijdens het zomerfeest worden verzet 
naar een inhaalweekeinde. 
 
Veel plezier dit seizoen namens de jeugdcommissie!  
 
Henk de Brouwer, hoofd opleidingen  
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Jeugdcommissie 
Jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen 
 Jeugdvoorzitter    Vacature    
 Wedstrijdsecretaris    Henk Zanting   06-53970328 
 Secretaris    Renate Wind-van Eijck 06-41257622 
 Coördinator activiteiten   Hilda Bralten   06-52594920 
 Hoofd opleidingen   Henk de Brouwer  06-51110730 
 Jeugdcoördinator JO17/JO19  Henk de Brouwer  06-51110730 
 Jeugdcoördinator JO15  René Mulder   06-47337833 
 Jeugdcoördinator JO13  Hense Angerman  06-51015168 
 Jeugdcoördinator JO11  Erwin Verkade  06-49100078 
 Jeugdcoördinator JO7/JO9  Geert Giethoorn  06-10257852 
 Jeugdcoördinator Kabouters (JO6) Geert Giethoorn  06-10257852 
 Jeugdcoördinator meisjes  Hense Angerman  06-51015168 

Henk de Brouwer  06-51110730 
 Coördinator zaal    Hense Angerman  06-51015168  

Erwin Verkade  06-49100078 
 

  
Overige taken 
 
Henk Zanting is eerste aanspreekpunt over de indeling scheidsrechters voor alle 
beker- en competitiewedstrijden die thuis worden gespeeld.  
 
Hense Angerman en Erwin Verkade hebben de organisatie van de zaaltraining en 
zaalcompetitie onder hun hoede. Hense is verantwoordelijk voor het regelen van 
scheidsrechters en zaaldienst. Erwin is verantwoordelijk voor de trainingsindeling en 
wedstrijdplanning. 
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Trainingen 
Eén van doelen van de jeugdcommissie is om het algemene voetbalniveau omhoog 
te brengen en de spelers te blijven uitdagen en te motiveren. Door een structurele 
aanpak te kiezen voor alle jeugdtrainingen is de jeugdcommissie van mening dat er 
een succesvolle jeugdafdeling zal blijven bestaan. Daarom heeft VVR besloten om 
gebruik te maken van de VTON app.  
 
De VTON methodiek is een compleet leeftijdsspecifiek en methodisch opgebouwd 
voetbal trainingsprogramma. VTON geeft trainers en verenigingen volledige 
ondersteuning en begeleiding bij het geven van voetbaltrainingen. 
 
Wat levert het gebruik van de VTON app de vereniging op? 
 

1. Iedereen kan met de VTON app een leerzame en uitdagende training geven. 
Dit zonder veel voorbereidingen en zelfs ervaring met voetbal is niet nodig.  

2. De VTON app zorgt voor een doorlopende, complete leerlijn per leeftijd en 
daarmee voor structuur in de hele jeugdafdeling van de vereniging. 

3. Het voetbalniveau en plezier per speler stijgt en dus van het team. 
4. De leerlijn zorgt voor afwisseling in de training en blijvende motivatie en 

uitdaging. 
5. Ook keepers trainers kunnen nu met VTON aan de slag. We hebben een 

speciale Keepers module ontwikkeld welke door de voetbalvereniging is af te 
nemen. 

 
Er wordt wel geadviseerd om de trainingen goed voor te bereiden. Dit werkt prettiger. 
Gebruik hiervoor dus de VTON app. Login verkrijgbaar bij hoofd opleidingen. 
 
De veldindeling voor de trainingen moet zoveel mogelijk gevolgd worden. Deze hangt 
in het kastje bij de kantine (bij de trap). Aan het begin en eind van het seizoen wordt 
er zoveel mogelijk op de wedstrijdvelden getraind. Zoveel mogelijk aan de zijkanten 
trainen en de doelgebieden niet gebruiken. 
 
Materialen training (ballen, dopjes, pionnen, trainingsladders, hesjes) zijn 
beschikbaar in de hokken onder de kantine en af te halen bij Jan Klaas. Na de 
training wel alles weer netjes terugbrengen en ophangen. Doeltjes en dergelijke 
zoveel mogelijk van het veld afhalen aan het eind van je training. 
 
Mocht het zo zijn dat je een training niet kunt doen door omstandigheden, regel dan 
zelf vervanging; bv een ouder van een van de spelers. Als vervanging niet lukt neem 
dan contact op met de betreffende jeugdcoördinator. Het is niet de bedoeling dat 
trainingen uitvallen! 
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Wedstrijden 
Voor vertrek:  
Controleer de spelerspassen op aanwezigheid en geldigheid. Neem ballen, waterzak, 
bidonkrat, evt. alternatief tenue mee.  
 
Voor een thuiswedstrijd:  
Verwelkom hartelijk het bezoekende team, geef consumptiebonnen aan hun leider en 
coach (verkrijgbaar bij bar) en wijs ze de kleedkamer en het veld.  
Om ‘fair play’ te bevorderen adviseert de KNVB een pascontrole op het veld. De 
scheidsrechter vergelijkt dan met aanvoerder of leider de foto’s en geboortejaren op 
de spelerspassen met de betreffende personen. Vervolgens bekijkt de scheidsrechter 
of de namen op de passen op het (evt. geprinte) digitale wedstrijdformulier zijn 
vermeld. Spelers, die niet in het bezit zijn van een geldige of overeenstemmende 
spelerspas, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. Overigens; als één van de 
partijen vraagt om visuele controle van de spelerspassen dan is de scheidsrechter 
verplicht dit te doen. 
 
Controleer van tevoren in welk tenue de tegensander speelt. Als thuisspelende moet 
je bij gelijke tenues voor een alternatief tenue zorgen voor je eigen ploeg. Deze zijn 
beschikbaar in de kantine. Sleutel op te halen achter de bar in de kantine. De kleding 
licht beneden in de kast in de hal (derde kastdeur aan de linkerkant). Na gebruik 
wassen en terugbezorgen. 
 
Tijdens de wedstrijd:  
Wees je als leider bewust van je invloed op de sfeer in het team en op het veld. 
Houdt daar rekening mee in je taalgebruik. Let op correct gedrag van de spelers ten 
opzichte van de scheidsrechter (spelers bedanken de scheidsrechter aan het eind 
van de wedstrijd), tegenstander en medespelers. Vraag zo nodig ook de 
toeschouwers zich correct te gedragen. Als er bij een wedstrijd sprake is geweest 
van een belangrijk incident rondom onsportief gedrag (van onze leden of de 
tegenstander) dan wil het jeugdcommissie dat graag weten.  
 
Na de wedstrijd:  
Doe op positieve wijze een korte nabespreking, iedereen moet blij vertrekken. Zorg 
bij jongere spelers voor begeleiding bij het douchen door een ouder of leider van 
hetzelfde geslacht. Inspecteer bij vertrek de kleedkamers of deze schoon worden 
achtergelaten. Vul samen met de leider van de tegenstander het wedstrijdformulier 
in. Maak wedstrijdverslagen voor op de site of – nog leuker – laat je spelers die 
schrijven en stuur die naar Bertus Luten (de webmaster van de site van VVR). 

Oefenwedstrijden 

Aan het begin van het seizoen en tijdens winterstop. 
Als je een oefenwedstrijd wilt organiseren moet je de volgende stappen doorlopen: 
 Bij Henk Zanting (06-53970328) checken of een veld vrij is 
 Kantinecommissie vragen of de kantine open kan (zie website Kantinecommissie) 
 Zelf een scheidsrechter regelen 
 Aan Jan Klaas doorgeven dat je kleedkamers nodig bent 
 Consul Gezinus Brouwer op de hoogte brengen (gezinus.brouwer@hotmail.com) 
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Afgelasten wedstrijd 

 Consul doet de veld keuring en brengt wedstrijdsecretaris op de hoogte indien 
thuiswedstrijden niet door kunnen gaan.  

 De wedstrijdsecretaris brengt de betreffende leiders, scheidsrechters en het 
kantine personeel op de hoogte. 

 De wedstrijdsecretaris geeft via de KNVB Wedstrijdzaken app door dat de 
wedstrijden afgelast zijn. Dit is dan zichtbaar in de voetbal.nl app als 

 Leiders dienen nog wel de ouders/spelers op de hoogte te stellen.  
 

Materialen VVR 

Wedstrijd tenue (shirt/broekje/sokken), intrapballen, bidons en waterzak worden 
beschikbaar gesteld door VVR. Team moet zelf het wassen regelen. Voor het 
wassen is een vergoeding te krijgen (€7/7-tal en €14/11-tal). Declaratieformulier is te 
downloaden via de VVR website. 
 
Aanvullingen/vervanging te regelen via Woudia van Roo (06-38580817). Aan het 
eind van het jaar dienen deze spullen weer compleet en volledig ingeleverd te 
worden. Voor leiders/trainers zijn er ook jassen beschikbaar. 
 
Keepershandschoenen te declareren bij Martin Herskamp (bonnetje met naam, 
rekeningnummer en elftal). Maximaal 1x per jaar per team. 
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KNVB Wedstrijdzaken-app 
Vanaf het seizoen 2017 – 2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel 
digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan 
uitsluitend met de wedstrijdzaken-app gaan. Je dient in te loggen in deze app met het 
bij de verenging bekende emailadres. Nadere informatie te verkrijgen bij de leden 
van de jeugdcommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spelerspassen  

Onderdeel van de wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. Hierdoor 
worden de huidige plastic spelerspassen met ingang van seizoen 2017 – 2018 
afgeschaft. Verlopen spelerspassen hoeven na 3 maart 2017 niet meer vernieuwd te 
worden. In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen, dit proces gaat 
volledig digitaal.  

 

Wedstrijdformulier voorbereiden 

Vanaf JO13 dient voorafgaand aan de wedstrijden het wedstrijdformulier ingevuld te 
worden door de leider via de KNVB Wedstrijdzaken app. Leiders moeten de spelers 
invoeren die aan de wedstrijd meedoen. Ook de aanvoerder moet ingevoerd worden. 
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Eindstand verwerken 

Na een thuiswedstrijd vanaf de JO13 en hoger dient de scheidsrechter van de 
thuisspelende vereniging beide teams controleren/goedkeuren en de stand invoeren. 
Bij de JO9 en JO11 dient de leider de eindstand in te voeren in de wedstrijdzaken-
app. Als invoeren van de eindstand niet lukt kan deze doorgegeven worden aan 
betreffende jeugdcoördinator, zij kunnen dit vervolgens invoeren in de 
wedstrijdzaken-app. 

 

Zaal 
 
In de winterstop trainen en voetballen de Kabouters, JO7, JO9 en JO11 in de 
sportzaal van Ruinerwold. Voor de overige teams is er in overleg ruimte beschikbaar 
om in de zaal te spelen, neem hiervoor contact op met de coördinator zaal. Ieder jaar 
dient in de zomer al ruimte gereserveerd te worden bij de gemeente. Er is echter 
weinig invloed in de dagen en tijdstippen die we krijgen toegewezen als vereniging.   

 

Trainen in zaal 

Vanaf eind november tot eind februari wordt er in de zaal getraind. Afhankelijk van de 
toegewezen dagen en tijdstippen wordt er in onderling overleg met de trainers, 
jeugdcoördinator en zaalcoördinator tot een trainingsschema gekomen. De 
trainingstijden worden tijdig bekend gemaakt via de website. 

 

Zaal toernooien JO7, JO9 en JO11 

De regionale zaalcompetitie wordt georganiseerd door de verenigingen in de 
omgeving. Het is geen landelijke of regionale organisatie van de KNVB. 
De deelnemende verenigingen bieden een zaalcompetitie aan in de categorie JO7, 
JO9 en JO11. Het doel is om de jongens en meisjes van 6 – 10 jaar zoveel mogelijk 
te laten voetballen in de winterperiode. Voor de wedstrijden/competities zijn er 
afspraken en spelregels gemaakt. 
 
Het betreft meerdere zaterdagen in toernooivorm in de sportzalen van Ruinerwold, 
de Wijk en Staphorst. Hense Angerman en Erwin Verkade zijn hiervan de 
coördinator. 
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Tips voor jeugdleiders 
Probeer aanwezig te zijn bij trainer/leider besprekingen en instructie-avonden, 
georganiseerd vanuit de jeugdcommissie. Op die avonden kunnen ervaringen 
worden uitgewisseld. 
 
Aan het begin van het seizoen:  
Verzamel emailadressen en telefoonnummers van de (ouders van de) spelers. Geef 
deze ook door aan het secretariaat van de jeugdcommissie. Kies een manier van 
communiceren met (de ouders van) je spelers die het best bij jou en het team past; 
bij oudere spelers is een team groepsapp handig, bij jongere leden een groepsapp 
met de ouders en/of mailcontact. Ook een FB-groep kan handig en leuk zijn. Wijs de 
ouders op de VVR-gedragsregels voor supporters (te vinden in het Jeugdbeleidsplan, 
blz 15). Voeg in een groepsapp ook de trainers toe, ideale methode om wijzigingen 
mbt trainingen en dergelijke door te geven. 
 
Maak zodra het wedstrijdprogramma bekend is een rijschema en eventueel 
vlagschema en verspreid die via een mail aan de ouders. Het programma wordt 
gemaild door de wedstrijdsecretaris/coördinator. Vraag welke ouder de was wil doen.  
 
Maak met de spelers/ouders afspraken over afmelden voor een wedstrijd of training. 
Bespreek met de spelers de gedragsregels van VVR (Jeugdbeleidsplan, blz. 14 e.v.).  
Het is verstandig een paar dagen voor een thuiswedstrijd te bellen met de beoogde 
scheidsrechter; helaas komt het voor dat die niet op komt dagen, een 
geheugensteuntje is wenselijk. Namen en telefoonnummers van de toegewezen 
scheidsrechters worden gemaild door Renate Wind, secretaris van de 
jeugdcommissie. 
 
Controleer voor de wedstrijd of er voldoende spelers zijn en regel evt. inval. Voor 
oudere invallers moet dispensatie aanwezig zijn. Bij afgelasting van een wedstrijd 
tijdig iedereen informeren en evt. een alternatief bedenken zoals een training of 
oefenwedstrijd.  
 
Vanaf de JO13 bereidt de leider de digitale wedstrijdformulieren voor in de KNVB 
wedstrijdzaken-app, het liefst de avond voor de wedstrijd. 

 

Procedure bij kampioenschap 

Als een jeugdteam kampioen kan worden in de KNVB najaars- of voorjaarscompetitie 
dient de leider de jeugdcoördinator van de betreffende leeftijdsgroep in te lichten. De 
jeugdcoördinator neemt vervolgens contact op met zowel wedstrijdsecretaris voor 
medailles en daarnaast met materiaalman Jacob Weideman, die zal indien voorradig 
en beschikbaar zorgen voor een beker. Indien mogelijk zal er bij de 
kampioenswedstrijd een lid van de jeugdcommissie aanwezig te zijn. 
 
Verder stelt de vereniging € 50,- voor pupillen teams (JO7 t/m JO11) en € 75,- voor 
junioren teams (JO13 t/m JO19)  beschikbaar om bij Café Cafetaria ’t Wold met de 
spelers en leiders/trainers een patatje, snack en drinken te nuttigen. Indien nodig kan 
het bonnetje ingeleverd worden bij de penningmeester van VVR. 
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Positief Coachen, Veilig Sportklimaat en Pestprotocol 

Als VVR hebben we Positief Coachen hoog in het vaandel. In 2013 zijn leiders en 
trainers naar de theatervoorstelling “Wel winnen, hè?!” geweest. Het doel is dat 
spelers met plezier komen voetballen. Op de VVR site onder “Clubinfo” staat meer 
informatie over Positief coachen. VVR moet zorgdragen voor een veilig sportklimaat. 
Daarom zal aan alle vrijwilligers die met kinderen werken, via NOC*NSF, een 
Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd worden.  
 
Daarnaast bestaat er een Pestprotocol. Ook dit is te vinden onder het kopje 
Downloads van de VVR-site. Lees het door en dan weet je hoe je pesten kunt 
herkennen, voorkomen en verhelpen. Al bij start van het seizoen kun je hier aandacht 
aan besteden.  
 


