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1. Inleiding
Deze handleiding is geschreven om alle jeugdleiders en -trainers te helpen bij het uitoefenen van
hun taak binnen de voetbalvereniging. Dit geldt vooral voor de nieuwe jeugdleiders. Zij zijn
immers nieuw op sportpark De Hoge Kamp en kennen de voetbalvereniging v.v. Oene nog niet
van binnenuit. Veelal zijn dit de leiders van de pupillenteams.
Overigens zullen ook de wat meer ervaren jeugdleiders in deze handleiding bruikbare zaken
aantreffen.
Het is niet de bedoeling dat alleen wat in de handleiding staat zaligmakend is. In de geest van de
handleiding is eigen inbreng zeker welkom. Wel is het uiteraard zo dat we met de handleiding wat
meer eenheid in de aanpak van de jeugdleiders willen bewerkstelligen. Door de voorbeelden en
tips in deze handleiding proberen we ervoor te zorgen dat leiders plezier blijven houden en
daardoor voor langere tijd als vrijwilliger voor v.v. Oene behouden blijven.
Overal waar jeugdleider staat, wordt ook de jeugdleidster bedoeld, en waar trainer staat wordt
ook de trainster bedoeld.
V.v. Oene werkt eraan om de seniorenleden en de oudere jeugdleden te betrekken bij het trainen
van de verschillende jeugdteams. Op deze wijze hoeft het geen belemmering te zijn om
jeugdleider te worden omdat de training verzorgd wordt. Immers ook als men geen verstand van
voetbal heeft of zelf geen of weinig voetbalervaring heeft, kan men toch jeugdleider zijn.
Wij hopen dat iedereen alle benodigde informatie terugvindt in deze handleiding. Mocht je toch
wat missen of heb je tips of opmerkingen, geef deze dan door aan de jeugdcommissie.
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2. Gedragsregels v.v. Oene
Een lid van v.v. Oene:
Dient ervoor te zorgen dat hij op tijd aanwezig is voor de wedstrijd of training.
Doucht zich na afloop van de training en/of wedstrijd en laat de kleedkamers schoon achter.
Zorgt tijdens het douchen voor een normaal gebruik van water en energie (dit gezien de
hieraan verbonden kosten).
Zorgt ervoor dat de kleedkamer op een nette en fatsoenlijke manier wordt gebruikt.
Is het ten strengste verboden foto’s en/of opnamen te maken in de kleedruimtes en douches.
Zorgt (indien van toepassing) voor een correct gebruik van de door de sponsors beschikbaar
gestelde kleding (shirt, broek en kousen) en eventuele sporttas en/of trainingspak.
Neemt geen alcoholische drank mee naar het sportpark.
Rookt en/of nuttigt geen alcoholische drank in de kleedkamer.
Onder de 18 jaar nuttigt geen alcoholische drank op en om het sportpark.
Gebruikt en/of verhandelt geen stimulerende c.q. verdovende middelen op en om het
sportpark.
Zorgt ervoor dat het gebruik van etenswaren en/of consumpties op en om het sportpark, niet
leidt tot overlast en/of vervuiling (weggeworpen blikjes, flesjes, etc.) op het sportpark of directe
omgeving.
Zorgt ervoor dat er voor, tijdens en na de wedstrijd en/of training een duidelijke vorm van
zelfdiscipline is.
Gedraagt zich netjes en ordelijk op en om het sportpark, tijdens en buiten de wedstrijd of
training.
Gedraagt zich tijdens het vervoer naar en van uitwedstrijden netjes en fatsoenlijk.
Gebruikt geen schuttingtaal en maakt geen onheuse gebaren.
Gedraagt zich correct tegenover trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters,
tegenstanders, ouders, medespelers, publiek, kantinemedewerkers en alle andere
medewerkers van de vereniging.
Onthoudt zich van vandalisme en racisme in woord en gebaar, in actie of reactie of in welke
vorm dan ook. Vandalisme en racisme zullen nimmer worden getolereerd.
Draagt tijdens trainingen en wedstrijden geen sieraden.
Draagt lang(er) haar tijdens de trainingen en wedstrijden in een staart.
Dient te weten, dat alle eerdergenoemde gedragsregels gelden voor zowel de eigen
vereniging als de te bezoeken vereniging.
Dient te weten, dat het niet naleven van de gedragsregels kan leiden tot een
waarschuwing, een disciplinaire straf, een schorsing of zelfs een royement.
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3. Voor aanvang van de competitie
3.1 Opstarten
De meeste leiders rollen bij toeval in de functie van jeugdleider. Hun zoon of dochter voetbalt bij
de voetbalvereniging v.v. Oene en een team moet ook een begeleider hebben. Positief is dat je
in ieder geval betrokken bent bij je zoon of dochter.
Overigens ben je als leider en trainer niet automatisch lid van de voetbalvereniging v.v. Oene.
Wel wordt je door de vereniging aangemeld bij de KNVB. Je krijgt een lidnummer van de KNVB.
Hiervoor worden door de KNVB kosten in rekening gebracht die door de vereniging worden
voldaan. Wanneer je geen lid bent geworden van de vereniging zijn dit extra kosten voor de
vereniging. Wanneer je hebt besloten om leider of trainer te worden vragen we je dan ook om je
aan te melden als lid van de voetbalvereniging v.v. Oene.

3.2 Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Als je trainer of (bege)leider van een jeugdteam bent geworden, ben je verplicht om een
Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren. Het initiatief hiertoe zal door de v.v. Oene worden
geïnitieerd.

3.3 Contactpersoon
Binnen de vereniging is er een jeugdcommissie die ervoor zorgt dat alles goed verloopt bij de
jeugdafdeling. De namen van de coördinatoren kun je vinden op de website: www.vvoene.nl .
De jeugdcommissie roept de jeugdleiders een aantal keren per jaar bij elkaar o.a. bij de start van
het nieuwe seizoen. Mocht je ergens niet uit kunnen komen dan zal de coördinator je verder
kunnen helpen. De coördinatoren werken veel via de e-mail, dus geef je eigen e-mailadres aan
hen door. Het emailadres waar je de jeugdcommissie kunt bereiken is jc@vvoene.nl.

3.4 Aftrapbijeenkomst
Vóór de start van het nieuwe voetbalseizoen worden leiders en trainers uitgenodigd op de
aftrapbijeenkomst. Er wordt o.a. informatie gegeven over wat er allemaal komt kijken bij het
trainen en het coachen van een team. Ook worden dan de coachjas, consumptiebonnen en
sleutels van het materiaalhok uitgedeeld. In het materiaalhok liggen een net met intrapballen en
een waterzak.

3.5 Kennismaking met je team
Nodig je team zo snel mogelijk uit voor een kennismaking, indien gewenst nodig je ook de ouders
uit. Stel je zelf voor aan het hele team. Gewoon wie je bent, wat je doet en van wie je (indien van
toepassing) de vader of moeder bent. Laat dan alle teamspelers zichzelf voorstellen. Dit kan heel
eenvoudig. Veel spelers kennen elkaar al van school of de buurt waarin ze wonen.
Controleer de lijst met NAW-gegevens van alle spelers en vul dit zo nodig aan met
telefoonnummers en mailadressen. Het is ook handig om de eventuele 06-nummers van de
ouders
te
hebben
(je
kunt
ze
dan
in
noodgevallen
altijd
bereiken).
Van de oudere spelers hun eigen nummers. In de loop van het seizoen kun je mededelingen en
wijzigingen doorgeven per e-mail. Geef een kopie van deze lijst ook aan de jeugdcoördinator.
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Vertel de spelers welke regels er bij v.v. Oene zijn, zoals gedragsregels, gebruik van
kleedkamers, kledingregels, wijze van afmelden etc.
Tip: Maak voor de oudere spelers een spelers-groepsapp aan waarmee je snel met ze kunt
communiceren. Je kunt voor de ouders evt. een aparte ouderapp aanmaken zodat je ook snel
zaken met de ouders kunt communiceren.

3.6 Wedstrijd- en vervoerschema
Door een wedstrijdschema aan de spelers mee te geven of te mailen weet men wanneer er
gespeeld moet worden. Werk dit dan zo uit dat men tegelijk weet wie er moet rijden. Normaal
gesproken vertrek je vanaf Sportpark De Hoge Kamp.
Vermeld dat men bij verhindering zelf voor vervanging moet zorgen of onderling moet ruilen. Zo
ben je als leider niet meer verantwoordelijk voor voldoende vervoer. Als je dit achterwege laat
kan het zo zijn dat men op vrijdagavond of zaterdagmorgen nog afbelt en zit je met een probleem.
Verder is het handig om met je medeleider een afspraak te maken over de telefonische
benadering van de spelers als dit nodig is. Bij de J09(F)- en J011(E)-pupillen kun je de teams
gemakkelijk in twee delen opsplitsen. Je hoeft elk dan maar drie of vier telefoontjes te doen om
iedereen te bereiken. Bij de J013 (D)-pupillen is het handig om een telefoonschema te maken.
Hierin vul je de namen van de spelers. De bedoeling is dan om een mededeling aan de eerste
speler van het schema door te geven. Deze moet het dan aan de volgende in het schema
doorgeven. De laatste speler in het schema belt de leider op zodat deze weet dat iedereen is
geïnformeerd. Het scheelt de leider dan veel werk. Je kunt natuurlijk ook hierbij gebruik maken
van de groepsapp of e-mail. Maar dan moeten alle leden deze wel regelmatig checken!
Bij het vervoer van de jeugd van v.v. Oene naar uitwedstrijden zijn de
rijdende ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de met hen meerijdende
spelers. Van hen wordt verwacht dat ze de geldende wet- regelgeving met
betrekking tot het verkeer en vervoer in acht nemen. Neem bijvoorbeeld
niet meer spelers mee dan het geregistreerde aantal zitplaatsen van het
voertuig.
Vervoer J019 (A)-jeugd
Sommige J019 (A)-junioren kunnen al beschikken over een rijbewijs. In principe mogen zij zelf
rijden voor hun team. V.v. Oene is hier absoluut geen voorstander van. Echter v.v. Oene heeft
geen mogelijkheden dit te verbieden. Wij doen een beroep op het gezonde verstand van
ouders/verzorgers om te proberen dit te voorkomen.
Denk eraan dat in een voorkomend geval ook de terugreis moet zijn gegarandeerd. Door
blessures of vermoeidheid kan het zijn dat de speler/chauffeur niet in staat is om terug te rijden.

3.7 Afmeldingen
Wijs ouders erop dat men de spelers op tijd (het liefst) telefonisch moet
afmelden en dat men op tijd vakanties of vrije weekenden opgeeft. Afmelden
tenminste anderhalf uur voor aanvang van de training en bij verhindering voor
de wedstrijd bij voorkeur op de laatste training daaraan voorafgaande. Wees
duidelijk bij wie de afmelding voor de training of wedstrijd moet plaatsvinden.
Regel ook vervanging als je zelf een keer verhinderd mocht zijn.
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4. Organisatie rond en tijdens wedstrijden
4.1 Vooraf
Schriftelijke informatie ontvang je via het postvakje. Per leeftijdscategorie is er een postvakje in
de secretariaatskamer. Controleer regelmatig (wekelijks) of er post in ligt.
Bekijk zeer regelmatig de site van v.v. Oene (www.vvoene.nl).
Op de site is o.a. te zien:
Publicatie van wedstrijden en wedstrijdwijzigingen
Uitslagen van alle v.v. Oene teams
Of een training of wedstrijd wel of niet doorgaat
Agenda waarop te zien is wanneer er vergaderingen of evenementen zijn
Teamindeling
Namen van de leden van de Jeugdcommissie, Technische Commissie en Bestuur
En nog veel meer……
Voor voetbaluitslagen kun je natuurlijk ook kijken op voetbal.nl. Algemene voetbalzaken kun je
lezen op www.knvb.nl.

4.2 Tijdige aanwezigheid
Zorg dat je zelf minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig bent. In de hal van het clubhuis
staat op een bord de indeling van de velden en de kleedkamers vermeld. Bij gemengde teams
staan twee kleedkamers vermeld. Vang de spelers voor de kleedaccommodatie op en verwijs ze
door naar de juiste kleedkamer. Dit geldt ook zo voor de begeleiders en spelers van de
tegenstander.
Als je de tegenstander ontvangt, kun je in de secretariaatskamer koffie of thee krijgen voor de
scheidsrechter, de begeleiders van de tegenstander en jezelf.

4.3 Kleding
Alle teams hebben wedstrijdshirts van de vereniging in bruikleen. Deze zitten in een teamtas en
kun je voor de wedstrijd ophalen in de wasruimte. Na afloop van de wedstrijd brengt je de tas
weer terug en stop je de shirts (niet binnenstebuiten!) in de wasmand van jouw team. De shirts
van alle teams worden gewassen door was verzorgers van v.v. Oene en daarna weer netjes
opgevouwen en in de juiste teamtassen gedaan.
Naast het shirt moet de speler zelf voor een witte voetbalbroek, witte kousen, scheenbeschermers
en voetbalschoenen zorgen. Ook dient hij een sporttas en een trainingspak aan te schaffen.
Mocht een speler een slidingbroekje willen dragen, dan moet deze volgens de regels van de
KNVB wit zijn.
Tijdens de wedstrijden dragen alle veldspelers het v.v. Oene tenue. Let op: het shirt moet in de
broek gedragen worden. Het dragen van trainingsbroeken is verplicht als de buitentemperatuur
lager is dan 7 graden Celsius. De keeper draagt een afwijkend shirt. Het dragen van een
trainingsbroek hierbij is wel geoorloofd.
Zorg er wel voor dat elke speler een trainingsjasje, en bij koud weer een trainingsbroek, aan heeft
voor de wedstrijd en dat de wisselspelers deze aanhouden als ze aan de kant staan.
Zorg er tevens voor dat spelers tijdens trainingen en wedstrijden geen sieraden dragen. Lang(er)
haar moet in een staart gedragen te worden.
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Elke leider ontvangt bij zijn aanstelling een coachjas met opdruk v.v. Oene. Hiervoor moet
getekend worden. Deze jas blijft eigendom van de v.v. Oene. Na afloop van het seizoen moet je
deze jas weer inleveren. Je wordt verzocht de jas alléén te gebruiken bij de jeugd- en
voetbalactiviteiten van v.v. Oene.

4.4 Reserveshirts
Indien naar het oordeel van de scheidsrechter de wedstrijdkleding van beide partijen te weinig
verschilt, dient de thuisspelende club te zorgen voor reserveshirts. Deze reserveshirts liggen klaar
in de wasruimte.

4.5 Spelerspas (vanaf de JO13-jeugd)
Alle spelers hebben een digitale spelerspas die men verplicht is om te tonen aan de
scheidsrechter voordat de wedstrijd begint.
Het mag duidelijk zijn: de spelerspas moet de sportiviteit op en rond de velden verhogen. Met
de spelerspas, die is voorzien van een pasfoto, kun je aantonen dat je lid bent van een
voetbalvereniging en dat je geregistreerd staat bij de KNVB.
Controle van de digitale passen gebeurt voor de wedstrijd door de scheidsrechters in het bijzijn
van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter, in het bijzijn van beide
aanvoerders/leiders, controleren of de foto's op de spelerspassen overeenkomen met de
betreffende spelers.
De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de digitale spelerspas van de
voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:
1. De identiteit van de speler
2. Of de speler lid is van de KNVB
3. Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging die is
aangesloten bij de KNVB
4. Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen.
5. Of het digitale wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het
formulier overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers
op het veld?

4.6 Scheidsrechter / spelbegeleider
V.v. Oene heeft een scheidsrechters coördinator die er voor probeert te zorgen dat elk team een
scheidsrechter / spelbegeleider heeft. Dit kan ook een speler zijn van een jeugdelftal. Mocht dit
niet het geval zijn, ga dan zelf fluiten of vraag één van de ouders. Bemoei je als scheidsrechter
niet te veel met het spel door aanwijzingen te geven. Je moet immers onpartijdig zijn.
Voor de spelregels verwijzen we naar het spelregelboekje van de KNVB.

4.7 Digitale wedstrijdsformulieren
Voor alle teams worden de uitslagen verwerkt middels de wedstrijdzaken-app van de KNVB.
Voor de wedstrijd dien je op het digitale wedstrijdformulier de spelers in te vullen. Dit kun je al
een aantal dagen voor aanvang van de wedstrijd doen.
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Na afloop van de wedstrijd vul je samen met de tegenstander en scheidsrechter in de ruimte
naast de secretariaatskamer de uitslag op het digitale wedstrijdformulier in, waarna deze
verzonden wordt.

4.8 Wedstrijdverslag
Het is voor spelers en supporters erg leuk als er regelmatig een
wedstrijdverslag wordt geschreven. Dit kun je zelf doen, maar je kunt ook
(een van de) ouders vragen. Of laat de spelers om beurten een verslag
schrijven! De verslagen kun je mailen naar De Spil: despil@vvoene.nl en
naar de website: webmaster@vvoene.nl.

4.9 Coachen
De leider coacht zijn spelers vanuit een positieve benadering, in de eigen taal van zijn spelers en
daarbij ruimte latend voor eigen ontdekkingen van zijn spelers. Spelers mogen fouten maken.
Coach met mate, moedig liever aan. Streef sportief spel en respectvol gedrag na. Langs de lijn
geen geschreeuw en zeker geen op- of aanmerkingen op de leiding, de scheidsrechter en de
grensrechter van het eigen team maar ook van de tegenstander. De beste plek om te coachen is
niet achter het doel, maar langs de zijlijn.

4.10 De wedstrijd
Zorg ervoor dat de spelers zich goed warmlopen. Een warming-up is bedoeld om blessures te
voorkomen. Begin de warming-up niet veel te vroeg voor aanvang van de wedstrijd. Beter een
korte warming-up, waarbij de spelers vanuit de warming-up de wedstrijd kunnen starten dan dat
je tien minuten of langer moet wachten voordat de wedstrijd begint. Het lichaam koelt af en de
warming-up is voor niets geweest.
Maak er een gewoonte van om óf vooraf óf achteraf de spelers een hand te laten geven aan de
tegenstanders. Dit komt heel goed over.
Ook als jeugdspeler vertegenwoordig je v.v. Oene. Iedereen dient er daarom netjes uit te zien.
Elke speler heeft een (correct) Oene-tenue en speelt met het shirt in de broek en opgetrokken
kousen met hieronder scheenbeschermers.
Probeer ervoor te zorgen dat de reservespelers bij het veld blijven zodat je ze kunt inzetten
wanneer dat nodig is.
Het is handig om een plastic vuilniszak mee te nemen. Bij regenachtig weer kun je hier dan de
trainingsjasjes van de spelers in bewaren tijdens de wedstrijd.
In principe heeft iedere speler recht op evenveel speelminuten.

4.11 In de rust
Bij de JO8, JO9, JO10, J011 en JO12 teams ga je niet naar de kleedkamer maar blijf je op het
veld. Je houdt nog een klein peppraatje en wijst hen op de voortgang van de wedstrijd. Het is
handig om een bidon met koud water in de waterzak te hebben. Ze kunnen dan de dorst lessen.
Laat ze het in de mond spuiten. Als iedereen met de mond aan de opening zit, kunnen
ziektekiemen overgebracht worden.
Voor J013 (D)-teams en oudere categorieën staat er in de rust thee/limonade klaar bij de
betreffende kleedkamers. Geef eerst de tegenstander een blad, en daarna je eigen team. De
bekerhouders breng je na afloop weer terug naar de kantine.

Handleiding jeugdleider en trainer

-9–

4.12 Na de wedstrijd
Als de wedstrijd afgelopen is dan zorg je als leider van een pupillenteam voor ranja voor het team
van de tegenstander en je eigen team. Ook in deze volgorde. De ranja kun je afhalen in de
kantine. De bekerhouder breng je na afloop terug naar de kantine.
Laat de voetbalschoenen buiten schoonmaken.
Uit oogpunt van hygiëne is het verplicht om na het sporten te
douchen.
Zorg ervoor dat de spelers de kleedkamer netjes achterlaten en
controleer ook de kleedkamer van de tegenstander. Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat
alle kledingstukken e.d. weer mee naar huis komen.
Wijs de spelers erop dat de sporttassen in de rekken worden gedeponeerd.
Als je leider bent van een JO8 t/m JO12 team, dan ruim je na de thuiswedstrijden de
doeltjes op. Dit geldt natuurlijk alleen voor de laatste pupillenwedstrijden dus kijk s.v.p. na
of dit het geval is.
Na afloop van de wedstrijd vul je samen met de leider van de tegenstander en
scheidsrechter de uitslag op resp. het uitslagen- of wedstrijdformulier in en zorg je ervoor
dat ze nog een consumptie krijgen.
Je zult merken dat wij sommige dingen anders doen dan andere verenigingen. Hou van beide het
goede in ere en als je verbeteringen tegenkomt, meld ze dan bij een van de jeugdcommissieleden.

4.13 Regels in de kleedkamers bij uitwedstrijden
De afgelopen jaren zijn er meerdere keren problemen geweest bij een uitwedstrijd waarbij
“geknoeid” is met kleding van spelers van vv Oene. Omdat je misschien niet weet wat je als
leider/trainer dan moet doen, hierbij een aantal adviezen van de Jeugdcommissie. Deel deze
informatie ook met ouders en spelers.
Laat geen kostbaarheden, mobieltjes, brillen etc. in de kleedkamer liggen (dit geldt voor
zowel UIT als THUIS wedstrijden.
Als er bij grote clubs een kleedkamer gedeeld wordt met een ander team, neem dan de
tassen incl. kleding mee naar het veld.
Als een kleedkamer gedeeld wordt met een ander team, leg dan de tassen en kleding
zoveel mogelijk bij elkaar en niet tussen de tassen/kleding van het andere team.
Als er na een wedstrijd geconstateerd wordt dat er met de kleding van de spelers is
geknoeid, meld dit dan altijd bij het wedstrijdsecretariaat van de betreffende club en
ook bij het bestuur van vv Oene.
En uiteraard blijven spelers van VV Oene ook van de tassen en kleding van andere
spelers af!
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5. Overig
5.1 Afgelastingen
Voor de leiders/trainers is het zaak om goed op de hoogte te blijven van het wedstrijdprogramma,
zodat veranderingen tijdig worden opgemerkt. Afgelastingen worden doorgegeven via de
wedstrijdzaken-app / Voetbal.nl-app. Ook worden ze aangegeven op het infobord bij de club, op
de website van v.v. Oene of via de KNVB (algehele afgelasting, teletekstpagina 603). Ook kun je
voor de zekerheid altijd even bellen naar het clubhuis van v.v. Oene, tel. 0578-641385.

5.2 Bekers en medailles
Als een team van v.v. Oene kampioen wordt krijgen alle teamspelers, leider(s) en trainer(s) van
het team een beker en patat met drinken. Vanwege de veiligheid mag er niet op een kar door het
dorp gereden worden maar je kunt natuurlijk wel een ander feestelijk moment plannen.
Vergeet dan niet om de sponsor uit te nodigen.
Het kan zijn dat je op een toernooi een beker wint. Laat dan elke speler de beker een week thuis
houden en zelfstandig aan de volgende doorgeven. De beker komt dan vanzelf bij je terug en je
kunt er dan een definitieve plek voor zoeken.

5.3 Blessures/ziekte
Het kan voorkomen dat een speler ziek is of geblesseerd. Als het wat langer dreigt te duren, geef
dit dan door aan een van de jeugdcommissieleden (via jc@vvoene.nl), zodat eventueel gezorgd
kan worden voor een stukje extra aandacht vanuit de vereniging.

5.4 Kleedkamers
Toezicht houden in de kleedkamers door leiders of trainers is belangrijk om onregelmatigheden
(ruzies, vernielingen, pestgedrag e.d.) te voorkomen. Vraag eventueel hulp van de ouders.
V.v. Oene heeft aparte kleedkamers voor meisjes. Bij andere clubs is dit niet altijd het geval. Let
er bij uitwedstrijden daarom op dat bij gemengde teams voor de meisjes een aparte kleedruimte
is/wordt geregeld.

5.5 Oefenwedstrijden
Er mogen geen oefenwedstrijden georganiseerd worden op eigen gezag. Om het mogelijk te
maken oefenwedstrijden te plannen zijn een aantal stappen noodzakelijk. Er moet van alles
worden georganiseerd, niets is vanzelfsprekend. Zeker ook omdat de oefenwedstrijden vaak
doordeweeks plaatsvinden naast de reguliere trainingen. Een aanvraag tot een oefenwedstrijd
kan worden gedaan bij het (jeugd)wedstrijdsecretariaat.

5.6 Seizoensafsluiting
Het is uiteraard geen verplichting maar wel leuk om als leider(s) met het team het seizoen
gezamenlijk af te sluiten. Bijvoorbeeld: voetballen tegen de moeders of vaders op de laatste
trainingsavond.
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5.7 Spelerstekort
Mocht je door afmeldingen onverhoopt te weinig spelers hebben voor een wedstrijd, probeer dan
vervanging te regelen bij een team uit dezelfde of lagere categorie. Neem hiervoor contact op
met de betreffende leider/trainer van het team waar je een speler van wil lenen.
Tevens is het niet zomaar mogelijk een wedstrijd te verplaatsen als een aantal spelers afwezig
is. Wanneer dit intern opgelost kan worden met behulp van andere teams heeft dit altijd voorrang.
Nooit worden wedstrijden zomaar verplaatst zonder overleg met de wedstrijdsecretaris.

5.8 Spelregelbewijs (vanaf de J017-junioren)
Tweedejaars J017 (B)-junioren moeten verplicht het spelregelbewijs halen. Een spelregelbewijs
voor alle jeugdspelers in Nederland maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels
en geeft hen meer inzicht in en begrip voor beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van
de regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog
eens voor zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen.
Tweedejaars J017-junioren krijgen van de club een gebruikersnaam en activatiecode. Hiermee
kunnen zij inloggen op www.voetbalmasterz.nl en het spelregelbewijs halen.

5.9 Sponsoring
Mocht je (toevallig) tegen een mogelijke sponsor aanlopen, meld dit dan bij de sponsorcommissie.
Zij zullen de zaken verder afhandelen. De sponsorcommissie kun je bereiken via info@vvoene.nl.

5.10 Toernooien
Aan het eind van het voetbaljaar wordt getracht om elk jeugdteam voor tenminste één toernooi in
te schrijven. Meestal zijn dit toernooien die in een dagdeel worden afgewerkt bij een vereniging
in de regio.
Het is een leuke gelegenheid om het seizoen af te sluiten. Vanuit de Jeugdcommissie zal een lijst
aangeleverd worden met toernooien waarvoor je je team in kunt schrijven. Het inschrijven
gebeurd altijd door de Jeugdcommissie!

5.11 Training
Gespecificeerde trainingsdoelen per leeftijdsgroep kun je vinden in het technisch beleidsplan.
Voor het inzien van dit plan kun je een afspraak maken met de (voorzitter van de) technische
commissie. V.v. Oene streeft ernaar om met al haar jeugdteams op een voor iedere speler eigen
niveau te spelen. Het opleiden van de jeugdspeler dient plaats te vinden op basis van een
positieve voetbalbenadering en het streven naar optimale spelvreugde.
Stimuleer trainingsbezoek. Houdt contact met de trainer(s). En kom wanneer mogelijk
doordeweeks kijken bij de trainingen.

5.12 Wedstrijden inhalen/verzetten
Wil je op eigen verzoek een wedstrijd verzetten dan moet deze normaliter worden ingehaald voor
de eerstvolgende competitie wedstrijddag. Hiervoor neem je contact op met de
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wedstrijdsecretaris. Dit in verband met de beschikbaarheid van de velden, goedkeuring van de
KNVB, contact met de tegenstander en de reden van verzetten.

5.13 Winterprogramma
De minipups voetballen in de winterperiode in de zaal. Bij langdurig slecht weer wordt bekeken
of het ook voor andere teams mogelijk is in een zaal te trainen. Mocht dit het geval zijn, dan krijg
je vanzelf bericht van de jeugdcommissie.
Voor de overige pupillenteams bestaat er de mogelijkheid tijdens de winterstop deel te nemen
aan een wintercompetitie. De leiders en trainers zullen tijdig worden benaderd of zij hieraan mee
willen doen.

5.14 Handige websites
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles over pupillenvoetbal https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal
Informatie over trainingen https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie
Spelregels https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/spelregels
Scheidsrechters / spelbegeleiders https://www.knvb.nl/assist-scheidsrechters
Amateurvoetbal https://www.knvb.nl/node/196
Website v.v. Oene https://www.vvoene.nl/

