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Versie-beheer 

Versie nummer Datum Opmerkingen 

2.1 Augustus 2019 Eerste versie 

2.2 Augustus 2020 • Beker gerelateerde zaken verwijderd 

• Gebruik Onderbouw teamstaf App toegevoegd 

• Terugplaatsen pupillen goals op aangewezen plekken 
toegevoegd 

• Wijziging posities langs het veld door KNVB 

• Opmerking: Corona protocol gerelateerde zaken zijn 
i.v.m. de dynamische aard niet in deze handleiding 
opgenomen. In gevallen waar van toepassing zijnde 
Corona protocollen in tegenspraak of anders zijn dan 
de zaken die in deze handleiding zijn opgenomen, dan 
zijn de Corona protocollen leidend en dienen 
opgevolgd te worden. 
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1 Introductie 

1.1 Doel en doelgroep van de Handleiding 
Het doel van deze handleiding is het spelplezier en de ontwikkeling van VSV Vreeswijk Jeugd Onderbouw 

spelers verder te vergroten. Met deze Handleiding streven we ernaar om Teammanagers zo goed 

mogelijk te ondersteunen bij het uitvoeren van hun rol door: 

• Het aanbieden van een overzichtelijke opsomming van Afspraken en Adviezen 

• Het toegankelijk maken van de in de loop van de jaren opgedane ervaringen 

• De informatievoorziening voor nieuwe Teammanagers te verbeteren 

• Het expliciet en inzichtelijk maken van Afspraken voor leden en hun ouders / verzorgers, zodat 

Teammanagers hier in de samenwerking met leden en ouders / verzorgers op terug kunnen vallen 

Daarnaast wordt door middel van het hebben van expliciete afspraken die consistent worden ingevuld 

voor alle betrokken teams: 

• De identiteit en daarmee aantrekkingskracht van VSV Vreeswijk verstrekt 

• Gewerkt aan meer voorspelbaarheid voor de spelers en ouders / verzorgers 

Primaire doelgroep van de Handleiding zijn de Teammanagers van VSV Vreeswijk Onderbouw teams. 

Om het begrip van spelers en hun ouders / verzorgers te vergroten, is de Handleiding beschikbaar voor 

alle leden van VSV Vreeswijk. 

Er staat veel informatie in deze handleiding. Een en ander is gebaseerd praktijkervaring en bepaald aan 

de hand van beleidsuitgangspunten en vragen die de Jeugdcommissie in de loop van de jaren van 

Teammanagers heeft gekregen. 

Het is best een investering om één en ander door te nemen, maar de Jeugdcommissie is ervan 

overtuigd dat dit zich terugverdient voor de Teammanager; gemak, plezier van de spelers en daarmee 

ook het plezier dat wordt beleefd bij het vervullen van de rol van Teammanager. 
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1.2 Leeswijzer 
Onderverdeeld in verschillende hoofdstukken worden kaders gepresenteerd. De blauwe kaders 

betreffen Afspraken die voor iedereen gelden. De groene kaders bevatten Adviezen aan Teammanagers. 

Ieder kader bevat een korte omschrijving de Afspraak of Advies en een Toelichting hierop. 

<korte omschrijving van de Afspraak> 

<verdere toelichting op de betreffende Afspraak> 

 

<korte omschrijving van het Advies> 

<verdere toelichting op het betreffende Advies> 

 

Alle niet in kaders opgenomen tekst kan worden beschouwd als achtergrondinformatie ter kennisgeving 

en/of toelichting. 

Deze handleiding maakt veelvuldig gebruik van verwijzingen naar aanvullende informatie. Deze 

verwijzingen zijn te herkennen door het gebruik van Vet – Cursief – Onderstreepte lettertype. 

Door te verwijzen naar de broninformatie streven we ernaar dat altijd de meest actuele informatie 

wordt gebruikt. Er is in verband met het veelvuldig veranderen hiervan gekozen om geen URL’s op te 

nemen. Gebruik van een Search functie voor het internet of de navigatie mogelijkheden van de 

betreffende website zal snel leiden naar de informatie. 

1.3 Nuances en uitzonderingen 
Ter ondersteuning van het doel zijn de AFSPRAKEN en ADVIEZEN expliciet zo specifiek en uitgesproken 

mogelijk gedefinieerd. De praktijk op en rond het veld kent vele nuances en alle kinderen zijn anders. 

Bewust en met goede reden afwijken is niet bij voorbaat slecht. Maar doe het bewust, doordacht en 

waar zinvol of nodig in overleg met de spelers, ouders/verzorgers en Jeugdcommissie. 

1.4 Document beheer 
Het document is opgesteld en wordt beheerd door de VSV Vreeswijk Jeugdcommissie. Meest actuele 

versie van de Handleiding staat op de VSV Vreeswijk website. De Jeugdcommissie bepaalt of er 

wanneer en een nieuwe versie wordt gepubliceerd. Suggesties voor aanpassing van de Handleiding 

kunnen worden gedaan bij de Secretaris van de Jeugdcommissie. 

1.5 Statuten en reglement 
Deze handleiding is bedoeld als een aanvulling op het reglement van VSV Vreeswijk. Bij eventuele 

tegenstrijdigheden is het reglement zoals vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering en 

gepubliceerd op de website van VSV Vreeswijk leidend. 
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2 Gezamenlijk doel 

2.1 Visie 
Binnen VSV Vreeswijk zetten tal van vrijwilligers (teammanager, trainer, scheidsrechter, kantine 

coördinator, bestuur, jeugdcommissie, wedstrijdsecretaris, veldenbeheer, ouders die velden opzetten, 

ouders die limonade halen enzovoorts) zich in voor het zo goed mogelijk invullen van de visie van VSV 

Vreeswijk voor Jeugdvoetbal: 

Iedere jeugdspeler beleeft het voetbalspel met veel plezier en krijgt de kans zich te ontwikkelen tot 

een betere voetballer, op zijn eigen niveau en met zijn eigen ambities. Hiermee proberen we de 

jeugdspeler te boeien en te binden, zodat hij / zij zijn leven lang lid van de club blijft. Als speler en/of 

als vrijwilliger. 

2.2 Samenwerking 
De mate waarin deze visie wordt gerealiseerd, is sterk afhankelijk van de mate waarin alle betrokken 

samenwerken. Net zoals bij het voetbalspelletje zelf, is bekendheid met en een eenduidig begrip van 

afspraken een belangrijke voorwaarde voor een effectieve samenwerking. Deze handleiding helpt 

hierbij. 

2.3 Plezier voor de Teammanager 
Het vervullen van de rol van Teammanager is een randvoorwaarde voor het kunnen aanbieden van 

voetbalplezier en ontwikkeling voor de kinderen. Het is een belangrijke rol waar veel bij komt kijken. Dit 

blijkt ook uit deze Handleiding; er staan best een hele hoop Afspraken en Adviezen in. 

De Handleiding is nadrukkelijk niet bedoeld om de rol moeilijk maken. Juist in tegendeel, de Handleiding 

beoogt duidelijkheid te verschaffen en maakt opgedane ervaringen toegankelijk zodat een 

Teammanager goed voorbereid is. We vertrouwen erop dat we hiermee de doeltreffendheid van de 

uitvoering en het plezier voor de Teammanager vergroten. 

Als de Teammanager plezier heeft dan werkt dit aanstekelijk. De spelers profiteren hiervan en het 

straalt ook uit op de ouders /verzorgers en resulteert vaak in een betere participatie van hen en 

daarmee weer meer plezier voor de kinderen. 

Het devies is: als je goed geïnformeerd en voorbereid bent kun je genieten van het voetbalplezier van 

de kinderen! 

  



Handleiding Teammanagers  
VSV Vreeswijk Onderbouw Jeugd 

10 

3 Gedragskenmerken van de spelers 

3.1 Algemeen 
AFSPRAAK 1 

De Teammanager werkt met de kinderen op basis van de gedragskenmerken per geboortejaar 

Gedurende de tijd dat ze bij VSV Vreeswijk in de Onderbouw voetballen maken de kinderen een grote 
ontwikkeling van hun gedrag door. Het is voor het plezier en de ontwikkeling van belang dat een 
Teammanager tijdens de omgang met de kinderen bewust is van deze gedragskenmerken en de 
omgang met de kinderen hierop wordt aangepast. 

 

ADVIES 1 

Niet alle kinderen in een geboortejaar zijn hetzelfde 

De beschreven gedragskenmerken zijn een generalisatie. Ook bestrijken ze twee jaar van een 
ontwikkeling van een kind. Zonder rekening te houden met Dispensaties e.d. kan de leeftijd in een 
Geboortejaarcompetitie al bijna een jaar verschillen (januari geboren vs. december geboren). Ieder 
kind is uniek én in een jaar kan heel veel veranderen bij een jong kind. 
Gebruik de gedragskenmerken daarom als een leidraad en niet als de definitie van het daadwerkelijke 
gedrag van een specifiek kind. 
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3.2 Gedragskenmerken van de O6/7-speler 
1. Wil spelen. Hij / zij sport niet, hij / zij speelt. Het is niet zijn doel zich te ontwikkelen tot voetballer. 

Het gaat erom dat hij / zij onbewust en spelenderwijs dingen ontdekt. Maak overal een spelletje 
van, ook het opruimen van de spullen. 

2. Houdt van avontuur. Hij / zij voetbalt omdat hij / zij dat spannend vindt. Hij / zij ervaart zijn 
omgeving niet als een voetbalveld met afmetingen en regels, maar als een uitgestrekt wonderland. 

3. Wil de bal hebben. Een enkeling kijkt liever nog even toe en schiet de bal ver weg, maar voor de 
meeste spelers geldt: waar de bal is, daar moet je zijn. Voor die andere enkeling is de bal al meer 
een middel om kansen te creëren en doelpunten te maken, maar meestal is de balcontrole nog 
gering. Vandaar dat ze allemaal bij de bal willen zijn. 

4. Is gericht op zichzelf. Ik en de rest van de wereld. Gezond egocentrisme, gaat vanzelf over. 
5. Werkt niet samen. De mini-pupil speelt niet over. Accepteer dit. Stimuleer het dribbelen, het zelf op 

avontuur gaan. 
6. Kent weinig regels. Van spelbedoeling en competitiereglementen snapt hij / zij nog weinig. Basale 

spelregels begint hij / zij te begrijpen, al is er weinig oog voor de belijning. Wel weten ze welke 
richting ze op moeten en dat ze moeten scoren in een doel. 

7. Houdt het lang vol. Maar een uur is lang voor een mini-pupil. Geef veel beurten, hij / zij leert door 
herhaling. Las wel tijdig rustmomenten of een drinkpauze in. 

8. Leert door te herhalen. Hij / zij wil niet steeds iets nieuws proberen. Hij / zij wil opgaan in de vorm, 
heeft succes én uitdaging nodig. Dingen moeten lukken én soms mislukken. 

9. Heeft weinig geduld. Hij / zij wil bewegen, niet luisteren. Bombardeer hem niet met informatie. Geef 
korte, precieze instructies. Stop met aanwijzingen geven als hij / zij er blijkbaar nog niet voor 
openstaat. 

10. Is snel afgeleid. Een spanningsboog van tien minuten is het maximum. Wissel tijdig van activiteit of 
spelvorm. Drijft er een luchtballon over? Ga erbij liggen en geniet mee. 

11. Zet aanwijzingen niet om in daden. Met name aanwijzingen gericht op zijn lijf heeft geen zin. Zeg 
niet: ‘Standbeen naast de bal, opendraaien na de balaanname’. Doe alles voor. Hij / zij is visueel 
ingesteld en leert een voetbalhandeling (aannemen, mikken) door nabootsing. 

12. Is visueel ingesteld. Hij / zij gaat nog meer op in het spel als je het aankleedt als een avontuur. Vertel 
een kort, spannend verhaal over een leeuw die wordt opgejaagd door een jager en hij / zij doet nog 
meer zijn best. 

13. Krijgt graag aandacht. Laat hem zijn vaardigheden voordoen en gebruik dit als positief voorbeeld bij 
een uitleg. Help elke speler in zijn eigen tempo. 

14. Vaart wel bij routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. Bouw een 
structuur waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor verandering. De mini-pupil went 
pas na enkele weken aan een nieuwe vorm. 

15. Heeft behoefte aan geborgenheid. Accepteer dat de mini-pupil zomaar van het veld af loopt en 
mama opzoekt. Laat hem zich thuis voelen in de groep, dan keert hij / zij snel terug. Stimuleer 
moeders en vaders de rol van spelleider op zich te nemen. 

16. Kent ook fysieke grenzen. Bij extreme temperaturen vertonen deze pupillen symptomen van 
onderkoeling en oververhitting. Zelf overschatten ze zich hierin. Laat ze handschoenen en mutsen 
dragen. Let op dat er genoeg wordt gedronken. 

  



Handleiding Teammanagers  
VSV Vreeswijk Onderbouw Jeugd 

12 

3.3 Gedragskenmerken van de O8/9-speler  
1. Wil spelen. Het is niet zijn doel zichzelf te ontwikkelen tot voetballer. Maak overal een spelletje van, 

ook van het opruimen van de spullen. 
2. Heeft weinig geduld. Hij / zij wil bewegen, niet luisteren. Geef korte, precieze instructies. 

Bombardeer hem niet met informatie. 
3. Is snel afgeleid. Hij / zij kan zich maar kort richten op eenzelfde activiteit. Varieer, een 

spanningsboog van tien minuten is al lang. Drijft er een luchtballon over, dan is de bal niet 
interessant meer. Ga erbij liggen en geniet mee. 

4. Is gericht op zichzelf. Een jonge O9-speler is zijn kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en kan alles 
op zichzelf betrekken. Ik en de wereld. Verwar dit egocentrisme niet met egoïsme. Het is een 
natuurlijk ontwikkelingsproces en gaat vanzelf over. 

5. Wil de bal hebben. Het motto is: ik en de bal. Wedstrijdjes draaien twee keer twintig minuten om 
dat ene ding. Eenmaal in balbezit, blijkt het voor sommigen toch nog heel lastig om de bal bij zich te 
houden. Voor anderen is de bal al meer een middel om doelpunten te maken of om kansen te 
creëren. 

6. Werkt niet samen. Soms lijken ze dat even te doen, maar schijn bedriegt. Als je goed kijkt, zie je dat 
ze tegelijkertijd dezelfde dingen doen – onafhankelijk van elkaar. Bij sommige O9-spelers zie je de 
eerste tekenen van bewust samenspel. 

7. Zet veel aanwijzingen niet om in daden. Complexe aanwijzingen zoals ‘standbeen naast de bal, 
opendraaien na de balaanname’, snapt hij / zij niet. Doe alles voor. Hij / zij is visueel ingesteld en 
leert een nieuwe beweging het snelst door nabootsing van idolen of hun trainer. Laat zien hoe je de 
bal kunt passen met de binnenkant van de voet, en vertel dan waar je het standbeen kunt plaatsen 
en hoe je de bal kunt raken. 

8. Leert door te herhalen. Hij / zij wil niet steeds iets nieuws proberen. Hij / zij heeft succes én 
uitdaging nodig, het moet lukken én soms mislukken. 

9. Krijgt graag aandacht. Laat hem zijn vaardigheden voordoen en gebruik dit als (positief) voorbeeld 
bij een uitleg. Help elke speler in zijn eigen tempo. 

10. Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. Bouw 
een structuur waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor verandering. O9-spelers 
wennen pas na enkele weken aan een nieuwe vorm. 

11. Kent ook fysieke grenzen. Bij extreme temperaturen vertonen deze pupillen symptomen van 
onderkoeling en oververhitting. Zelf overschatten ze zich hierin. Laat ze handschoenen en mutsen 
dragen. Let op dat er genoeg wordt gedronken. 
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3.4 Gedragskenmerken van de O10/11-speler  
1. Is enthousiast en ongeduldig. Hij / zij wil bewegen, niet luisteren. Geef korte, precieze instructies. 

Bombardeer hem niet met informatie. 
2. Heeft een grote speldrang. Deze pupillen voetballen om het plezier. Spelenderwijs krijgen ze een 

grotere handigheid met en zonder de bal. 
3. Doet graag na. Hij / zij is visueel ingesteld en leert een nieuwe beweging het snelst door nabootsing. 

Doe alles voor. 
4. Leert door te herhalen. Hij / zij wil niet steeds iets nieuws proberen. Hij / zij heeft succes én 

uitdaging nodig, het moet kunnen lukken én soms mislukken. 
5. Krijgt graag aandacht. Laat hem zijn vaardigheden voordoen en gebruik ze als voorbeeld bij een 

uitleg. 
6. Heeft veel verbeelding. Laat deze pupillen experimenteren, moedig creativiteit aan, gebruik hun 

ideeën om de trainingen leuk te maken. Zorg wel voor structuur. 
7. Kan veel doen in weinig tijd. Hij / zij spant zich graag intens in om zich te kunnen uitleven. Laat hem 

veel voetballen. 
8. Kent ook fysieke grenzen. Bij extreme temperaturen vertonen deze pupillen symptomen van 

onderkoeling en oververhitting. Zelf overschatten ze zich hierin. Laat ze handschoenen en mutsen 
dragen. Let op dat er genoeg wordt gedronken. 

9. Geeft zijn mening. Vraag na afloop van elke training aan de pupillen wat ze er wel en niet leuk aan 
vinden en waarom. Maar niet na elke oefening een hoorcollege. 

10. Is doelgericht. Het maken van doelpunten en het voorkomen van tegendoelpunten betekent veel 
voor deze kinderen. Laat dit in alle oefen- en partijvormen terugkomen. Geef duidelijk aan hoe 
beide partijen kunnen scoren. 

11. Wil samenwerken. Hij / zij ziet steeds meer het mogelijk gunstige effect in van het overspelen naar 
een speler die er beter voor staat. Moedig hem hiertoe aan. 

12. Is prestatiegericht. Geef bij elke oefen- en partijvorm aan hoe er punten kunnen worden gehaald of 
wat de beloning is. 

13. Heeft een zwart-wit zelfbeeld. Zorg voor positieve feedback om het zelfvertrouwen op te bouwen. 
Kinderen moeten zich succesvol voelen om dingen te willen herhalen. Bouw op succesvolle 
pogingen. 

14. Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. Bouw 
een structuur waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor verbeteringen en 
veranderingen. 

15. Heeft een sterk gevoel van rechtvaardigheid. Alle kinderen houden ervan als dingen eerlijk zijn. Stel 
hoge verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat persoonlijke situaties en humeur geen 
effect hebben op je gedrag. 
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3.5 Gedragskenmerken van de O12/13-speler  
1. Komt langzaamaan in de groeispurt. 11-jarigen ideale lichaamsverhoudingen. Ze spannen zich graag 

intens in. Houd de wachttijden kort, zorg voor veel balcontacten. De coördinatie van 12-jarigen 
wordt houterig door snelle lichaamsgroei. Houd rekening met beperkte belastbaarheid. 

2. Geeft graag zijn mening. Hij / zij wordt zich meer bewust van de eigen kwaliteiten in verhouding tot 
die van medespelers en uit meer kritiek. Pas op met vergelijkingen onderling. Stel niemand als 
negatief voorbeeld. Ook jij kunt onder vuur komen liggen. Vraag de pupillen na afloop van elke 
training wat ze er wel en niet leuk aan vinden en waarom. 

3. Speelt steeds liever op een vaste positie. Dat geeft hem een gevoel van veiligheid. Gun hem dat, 
maar rouleer af en toe nog door hem bijvoorbeeld één linie te laten opschuiven. 

4. Krijgt graag individuele aandacht. Laat hem zijn vaardigheden voordoen aan de groep en gebruik ze 
als voorbeeld bij een uitleg. Praat afzonderlijk met deze pupillen, trap even een balletje. 

5. Stelt hoge eisen aan zichzelf. De onzekerheid over eigen prestaties neemt toe. Tegelijk spiegelen 
deze jongeren zich aan onbereikbare, beroemde idolen. Geef positieve feedback op concrete acties 
voor meer zelfvertrouwen. Kinderen moeten zich succesvol voelen om dingen te willen herhalen en 
dingen uit te proberen. Bouw op succesvolle pogingen. 

6. Wil samenwerken. Het team wordt belangrijker. Spelers tonen graag verantwoordelijkheid. Houd ze 
voor dat door goed samenwerken succes mogelijk is. 

7. Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. Stel 
continuïteit centraal, met ruimte voor verbeteringen en veranderingen. 

8. Is doelgericht. Het scoren van doelpunten en het voorkomen van tegendoelpunten betekent nog 
veel voor deze pupillen. Laat dit in alle oefen- en partijvormen voorkomen. Geef steeds duidelijk aan 
hoe beide partijen kunnen scoren, hoe er punten kunnen worden gehaald en zorg ervoor dat de 
stand wordt bijgehouden. 

9. Is wedstrijdgericht. Hij / zij kan wedstrijdgericht trainen en complexe voetbalsituaties overzien. Bied 
veel partijvormen aan. 

10. Heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Alle kinderen houden ervan als dingen eerlijk zijn. Stel 
hoge verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat persoonlijke situaties en humeur geen 
effect hebben op je gedrag. 

11. Kent ook fysieke grenzen. Bij extreme temperaturen vertonen deze pupillen symptomen van 
onderkoeling en oververhitting. Zelf overschatten ze zich hierin. Laat ze handschoenen en mutsen 
dragen. Let op dat er genoeg wordt gedronken. 
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4 Rol van de teammanager 

4.1 Definitie 
De Teammanager neemt de zorg en draagt de verantwoordelijkheid voor het op een duidelijke en 

positieve manier begeleiden van een jeugdvoetbalteam, voor, tijdens en na de wedstrijden. 

De rol van Teammanager wordt op vrijwillige basis verricht. 

4.2 Taken en verantwoordelijkheden 
De primair taken en verantwoordelijkheden van een Teammanager zijn: 

1. Algemeen: 

1.1. Het vervullenen van organisatorische taken en taken in relatie tot het effectief begeleiden 

van een team 

1.2. Maken en stimuleren van daadwerkelijke uitvoering van afspraken met spelers en hun 

ouders / verzorgers 

1.3. Aanspreekpunt voor ouders en spelers van het team 

1.4. Samenwerken met ouders / verzorgers om zodoende de best mogelijke voetbalbeleving voor 

het kind te bewerkstelligen 

1.5. Aanspreekpunt van de verschillende functies van VSV Vreeswijk (zoals Bestuur, 

Jeugdcommissie, Toernooicommissie) en het samenwerken met deze functies ten behoeve 

zaken zoals organisatie van toernooien en andere activiteiten, teamindelingen 

1.6. Zorgdragen voor correcte omgang met ter beschikking gestelde kleding en materialen 

1.7. Coördineren van uitvoering van de verplichte vrijwilligerstaken door ouders / verzorgers 

inclusief maar mogelijk niet beperkt tot het vervullen van de Kantinedienst 

1.8. Mede zorgdragen dat spelers, ouders en overige toeschouwers zich correct gedragen tijdens 

maar ook buiten wedstrijden en trainingen om 

1.9. Beheert en verzorgt de afhandeling van team E-mail 

1.10. Ontvangst en introductie van nieuw in een team geplaatste spelers en de ouders / verzorgers 

2. In voorbereiding op wedstrijden 

2.1. Wedstrijdprogramma op Vreeswijk of voetbal.nl doorgeven binnen zijn team. 

2.2. Zorgen dat spelers tijdig aanwezig zijn en vervoer coördineren 

2.3. Indien nodig organiseren van spelbegeleiding / scheidsrechters 

2.4. Indien nodig organiseren van gastspelers / invallers in overleg met collega Teammanagers 

2.5. Draagt zorg voor de tijdige communicatie van wedstrijdplanningen / afgelastingen en 

dergelijke 

3. Specifiek op wedstrijddagen 

3.1. Gastheer/vrouw (ontvangen en waar nodig begeleiden) van tegenstander en scheidsrechter. 

3.2. Ontvangst van gastspelers 

3.3. Tijdig invullen van het digitale wedstrijdformulier/sportlink en de afhandeling ervan. 

3.4. Regelt het opzetten en opruimen van wedstrijdvelden 

3.5. Zorgt dat de kleedkamers netjes worden achter gelaten en controleert ook kleedkamer van 

de gasten 

3.6. Draagt zorg voor de tijdige communicatie van wedstrijdplanningen / afgelastingen en 

dergelijke 

3.7. Organiseert en ondersteunt de Trainer / coach bij de Team briefing en debriefing 
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4. Rondom de trainingen 

4.1. Draagt zorg dat planningen / wijzingen van planning tijdig worden gecommuniceerd aan 

ouders / verzorgers 

4.2. Verzorgt daar waar noodzakelijk de planning van en coördinatie van trainers 

5. Te bespreken zaken met spelers en ouders bij aanvang van een seizoen 

5.1. Doorgeven van speeldagenkalender aan spelers en ouders / verzorgers (n.b. dit stelt de KNVB 

doorgaans ruim van te voren op, waardoor ouders / verzorgers ruim van te voren weten 

wanneer hun kind moet voetballen en dan rekening kunnen houden met andere activiteiten 

planning om zodoende de aanwezigheid van de spelers te kunnen borgen). 

5.2. Afspraken maken onderling over teamafspraken en uitwisselen van informatie van belang 

voor het team. Bijvoorbeeld regels voor afzeggen van wedstrijden trainingen, tijdstip bij 

aanwezigheid wedstrijden, gedrag, discipline, vervoer, tenues enzovoort 

5.3. N.b. ouders / spelers zijn verantwoordelijk voor hun eigen vervoer. Als ouders niet kunnen 

behoren zij onderling behoren te wisselen en / of elkaar te ondersteunen. Wees hier als 

Teammanager duidelijk over, zodat ouders / verzorgers weten welke verantwoordelijkheid zij 

hier dienen te nemen 

ADVIES 2 

Betrek spelers en ouders / verzorgers in de uitvoering van deze zaken 

Er zijn veel zaken zijn die onder de verantwoording van een Teammanager vallen. Daarom is het 
verdelen hiervan aan te bevelen. Daarnaast is samenwerken veelal aangenamer dan alles alleen te 
moeten doen. Daarom is het nadrukkelijke advies om ouders / verzorgers actief te betrekken en te 
stimuleren om de verantwoordelijkheid te nemen om taken uit te voeren en te ondersteunen. Op 
deze wijze wordt de participatie vergroot en daarmee hun betrokkenheid wat een positieve invloed 
heeft op de beleving van de kinderen. 
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4.3 Communicatie 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de rol. In de verdere paragrafen wordt hier veel aandacht 

aan besteedt. Het inrichten van een App-groep per team  kan hierbij ondersteunen. 

ADVIES 3 

Gebruik een eventuele app-groep doelmatig, wees duidelijk over de afspraken ten aanzien van het 
gebruik van deze app-groep en actief in het beheer hiervan 

Communicatie met de ouders / verzorgers van de spelers is intensief en belangrijk. In veel gevallen 
kiest een Teammanager ervoor om een App-groep in te richten. Indien hiervoor gekozen wordt, is de 
Teammanager de beheerder. Zorg dat het voor de deelnemers van de app-groep duidelijk is wat wel / 
niet gepast gebruik is. Veronderstel niet dat dit vanzelfsprekend is. Er wordt sterk geadviseerd om de 
team-app alleen te gebruiken voor het delen van noodzakelijke informatie. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Vragen of een kind met een van de andere ouders kan meerijden 

• Het delen van een wedstrijdverslagje door de Teammanager 

• Het delen van tijden / wijzigen van trainingen 

• Het delen van verzameltijden 

• Het snel communiceren van afgelastingen 
En daarmee duidelijk te maken bij de gebruikers dat de app uitdrukkelijk niet bedoeld is voor zaken 
zoals: 

• Het voeren van een gesprek 

• Chatten over zaken die geen betrekking hebben op het betreffende team 

• Het uiten van meningen en het voeren van discussies 

• Het delen van zaken die niet betrekking hebben op de hele gebruikersgroep 

• Het delen van informatie en meningen over niet VSV Vreeswijk voetbal gerelateerde zaken 
Ook wordt er geadviseerd om afmeldingen voor trainingen en/of wedstrijden direct en 1-op-1 naar de 
Teammanager te doen om een sneeuwbaleffect te vermijden en een transparanter inzicht te krijgen 
in redenen voor afzeggingen. 
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4.4 Trainer en coach 
Taken van Teammanager, trainer en coach verschillen. Waar de rol van Teammanager is meer gericht op 

organisatorische zaken, zijn de rollen van Trainer en Coach zijn meer gericht op het realiseren en 

begeleiden van de voetbaltechnische ontwikkeling van de kinderen. 

Het komt voor dat de rollen van Teammanager, trainer en coach door verschillende functionarissen 

worden verricht, het kan zijn dat alle rollen in één functionaris zijn gecombineerd of een andere variant. 

ADVIES 4 

Samen de teamstaf rollen vervullen is leuk en effectief; maar zorg er wel voor dat rollen voor spelers 
en hun ouders / verzorgers duidelijk zijn 

Het werk verdelen, leuk samenwerken, een goede back-up hebben zodat rol beter met bijvoorbeeld 
werkverplichtingen kan worden gecombineerd; het is allemaal mogelijk en prima. 
Het is wel belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken; twee kapiteins op een schip, dingen 
die tussen wal en het schip vallen. We kennen het allemaal van thuis, werk etcetera. Rondom een 
voetbalteam is het niet anders. Maak en deel de gemaakte afspraken over rolverdeling zodat 
iedereen weet hoe het zit. Wees consistent in de uitvoering. Voorspelbaarheid en duidelijkheid is 
belangrijk voor de spelers (en ouders / verzorgers). 

 

4.5 Ondersteuning door de Jeugdcommissie 
Naast het vaststellen en bewaken van beleid en uitvoeren van team overschrijdende zaken, is de 

Jeugdcommissie er ook om waar nodig en/of gewenst teams en Teammanagers te ondersteunen: 

1 Het Technisch Kader is er om te ondersteunen op voetbaltechnisch vlak. Op de website van VSV 

Vreeswijk staat vermeld wie deze rol vervult en hun contactgegevens. Technisch Kader stelt 

trainingsschema op en definieert het opleidingsplan. 

2 De Jeugd coördinatoren zijn er om te ondersteunen ten aanzien van meer algemene zaken en 

zullen daarom veelal het aanspreekpunt zijn voor een Teammanager. Op de website van VSV 

Vreeswijk staat vermelden wie deze rollen vervullen en hun contact gegevens. 
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5 Ouderparticipatie 

5.1 Betrek de ouders / verzorgers 
Ouders / verzorgers krijg je er als Teammanager gratis bij. Ouders / verzorgers zijn een belangrijke 

schakel in het plezier van de spelers; in potentie zowel in negatief en positief opzicht. Ervaring leert dat 

het verkrijgen van de best mogelijke bijdrage van ouders / verzorgers aandacht van de Teammanager 

vergt. 

AFSPRAAK 2 

Besteed aandacht aan zorgen dat ouders zich betrokken voelen bij het team 

Voor kinderen is het heel belangrijk dat hun ouders / verzorgers interesse tonen en betrokken zijn. 
Stimuleer ook het contact tussen ouders / verzorgers onderling. Maak regelmatig een praatje; zo 
voelen ze zich betrokken bij de vereniging en het team. 
Zorg dat ouders / verzorgers weten dat je je inzet voor het plezier van alle kinderen. Zorg dat ouders / 
verzorgers weten dat zij ook een grote rol in dit voetbalplezier hebben en dat je dit graag samen met 
hen doet. Laat weten dat je open staat voor hulp en suggesties. 

 

AFSPRAAK 3 

Om ouders op een positieve manier bij het voetbal te betrekken, organiseer je aan het begin van het 
seizoen een ouderbijeenkomst 

Gelijk aan een de intenties van deze Handleiding, kunnen afspraken alleen worden nageleefd 
wanneer ze bekend zijn. Veronderstel niet dat zaken zoals in deze Handleiding zijn omschreven 
bekend en / of vanzelfsprekend zijn voor spelers en ouders / verzorgers. 
Start een seizoen goed door aan het begin het jaar samen te komen en een vooruitblik te doen op een 
leuk seizoen, een team te vormen, niet alleen met de spelers maar ook met de ouders / verzorgers 
(samen voor hun kinderen) en deel en bevestig tegelijkertijd duidelijke afspraken. 
Tijdens zo'n ouderbijeenkomst vertel je wie welke rol heeft: wie gaat er over het trainen, coachen en 
begeleiden. Wat is jullie achtergrond en motivatie om dit te doen? Daarnaast maak je verschillende 
afspraken: 

• Praktische afspraken. Neem de afspraken die je met je team maakt met de ouders door. Leg 
uit wat ouders zelf kunnen doen, verdeel meteen de taken. Rijden naar uitwedstrijden, 
kantinedienst, kleding wassen, drinken halen, waterzak beheren, wedstrijdverslag voor de 
website, foto’s of filmpjes maken, fluiten, groepsuitje organiseren 

• Gedragsregels. Welke afspraken over gewenst en ongewenst gedrag heb je samen met je 
spelers gemaakt? Wat is je aanpak van belonen en straffen? 

• Voetbalafspraken. Leg uit wat je manier van coachen en begeleiden is, wat spelers leren op de 
training, hoe het gaat met de wedstrijden, posities en wisselbeleid 

• Leg het belang uit van ouders die hun kind stimuleren om naar de training en wedstrijd te 
gaan en zelf ook regelmatig bij te wonen. Ze moedigen positief en plezierig aan, helpen met 
leren winnen en verliezen, met complimenten geven en troosten. Leg ze uit dat hun goede 
voorbeeld heel belangrijk is voor hun kind. Leg uit dat het van belang is om als teamstaf en 
ouders / verzorgers een team te vormen en op een consistente manier met de spelers op te 
gaan 

• Maak duidelijk dat het belangrijk en gewenst om als ouder / verzorger en teamstaf samen te 
werken aan het voetbalplezier van kinderen 
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• Bedenk van tevoren antwoorden op vragen die je kunt verwachten. ‘Waarom moet mijn zoon 
altijd keepen’, ‘waarom is mijn kind geen aanvoerder’ of ‘waarom wordt zij vaker gewisseld?’ 
Als je de Afspraken en Adviezen uit dit document opvolgt, dan heb je ook direct een antwoord 
op veelvoorkomende vragen. 

• Maak afspraken over wanneer je beschikbaar bent voor overleg. Maak duidelijk dat dit niet in 
het heetst van de strijd midden in een wedstrijd langs de lijn of op het moment dat je op het 
punt staat om naar te huis gaan met je eigen kind is of tijdens je drukke werkdag: 

o Laten weten dat en wanneer je beschikbaar bent, geeft ouders / verzorgers rust en 
maakt e.e.a. voor jou beter plan- en beheersbaar 

o Zinvolle gesprekken vinden plaats op het juiste moment in de juiste setting (en dat is 
bijvoorbeeld veelal niet even tussendoor tijdens een wedstrijd in het heetst van de 
strijd of even snel als het kind staat te wachten om naar huis te gaan) 

Bevestig deze afspraken ook, zodat er een gedragen en expliciete basis is voor de samenwerking 
gedurende het jaar. 

 

5.2 Voorspelbare communicatie 
ADVIES 5 

Maak communicatie voorspelbaar 

Bijvoorbeeld iedere week op (ongeveer) hetzelfde moment een berichtje over de verzameltijden voor 
zaterdag; dat maakt jouw planning makkelijk en dat maakt dat je veel minder vragen zult krijgen. 
Of laat even weten indien je zelf niet op het veld staat om te trainen wanneer je wel / niet tijdens de 
training beschikbaar bent voor een gesprek. 
Ouders / verzorgers weten dan wanneer ze wat kunnen verwachten. Ze vertrouwen erop en gaan niet 
allerlei vragen op je afvuren op het moment dat het jou eigenlijk niet uitkomt. 

 

5.3 Wedstrijdverslagje 
ADVIES 6 

Een kort wedstrijdverslagje vergroot de betrokkenheid 

Een kort wedstrijdverslagje wordt veelal enorm gewaardeerd door spelers en ouders / verzorgers. Om 
een wedstrijdverslagje een positieve invloed te laten hebben, is het belangrijk om rekening te houden 
met het volgende: 

• Benoem geen individuele spelers. Het gaat om het team en met het benoemen van 
individuele spelers is een (te) groot risico dat spelers (of hun ouders / verzorgers) zich niet 
voldoende of verkeerd gewaardeerd voelen. Omgekeerd werkt het voor pupillen niet goed als 
ze het beeld krijgen dat het team erg afhankelijk is van hen. Dit resulteert in een te grote 
prestatiedruk en vaak ongewenst gedrag. Het is bijna onmogelijk om verkeerde interpretaties 
van goed bedoelde teksten te vermijden. Houd het daarom bij ‘’het team’’ (en doe eventuele 
individuele coaching gesprekken ook face-to-face zodat je inzicht en daarmee meer controle 
hebt over hoe een kind zaken opvat en verwerkt). 

• Het verslag is altijd opbouwend positief, als er opbouwende kritiek is dan heeft deze altijd 
betrekking op het geheel en is het verbonden met ‘’lekker verder oefenen de komende 
training” of iets dergelijks. 
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5.4 Vrijwilligerstaken 
AFSPRAAK 4 

Het uitvoeren van vrijwilligerstaken door ouders / verzorgers is een voorwaarde voor lidmaatschap 

Middels het lidmaatschap van VSV Vreeswijk hebben ouders / verzorgers van Onderbouw Jeugdleden 
zich verplicht om vrijwilligerstaken uit te voeren. Naast de positieve impact van ouderparticipatie op 
het plezier van het kind, is de inzet van vrijwilligers de achillesheil voor het kunnen bestaan van de 
vereniging binnen het huidige kader. Let erop dat niet iedere ouder / verzorger zich hiervan bewust is. 
Het kan voorkomen dat je dit kenbaar moet maken. Voorkom een situatie waarin ouders / verzorgers 
veronderstellen dat Teamstaf en anderen alles wel even regelen en doen voor hun kind. 
Volgens het reglement van de vereniging wat beschikbaar is op de website van VSV Vreeswijk, 
worden de vrijwilligerstaken per jaar bepaald. Rand voorwaardelijk is in ieder geval dat ieder team 
een vrijwillige Teammanager en Trainer heeft. Zonder deze vrijwilligers kan een team niet bestaan. 
Daarnaast is het vervullen van de Kantine een typisch jaarlijks terugkerende verplichte 
vrijwilligerstaak. Ieder team wordt 2 of 3 keer per jaar ingedeeld om een kantinedienst te verzorgen, 
tijdens zo’n kantinedienst dienen er 5 ouders/verzorgers uit het betreffende team op tijd aanwezig te 
zijn. Het kan of een ochtendshift of een middagshift zijn op een zaterdag of zondag. Aan het begin van 
de competitie is het schema al klaar en word dat gecommuniceerd met de Teammanagers waarna 
deze de ouders / verzorgers op de hoogte stelt. 

 

ADVIES 7 

Wees expliciet over de verplichting van de kantinedienst en stel op tijd een schema op en maak 
ouders / verzorgers zelf verantwoordelijk voor het organiseren van alternatieven, ruilen en 
dergelijke 

Helaas komt het regelmatig voor dat ouders / verzorgers het beeld hebben de VSV Vreeswijk een 
dienstverlener is en alles door anderen verzorgd wordt. Advies is om bij de ouderbijeenkomst 
duidelijk uit te leggen dat dit niet het geval en dat ieder verplicht is hun steentje bij te dragen op basis 
van dit begrip vroegtijdig een planning te maken. Op deze manier geeft het organiseren van deze 
zaken de minste belasting voor de Teammanager. 
Communiceer in ieder geval de verplichte kantinedienst vroegtijdig. Niet als een vraag ‘’wie wil’’ maar 
als een vraag in de trend van ‘’wie doet welke datum.’’ 
Schema van de kantinedienst (welk team wanneer) is beschikbaar op de website van VSV Vreeswijk. 
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6 Spelvormen 
De Onder 8 t/m Onder 10 pupillen spelen op een aangepast kwart veld (42,5m x 30m) 6 tegen 6 

wedstrijden. De wedstrijden staan onder leiding van een spelbegeleider die langs de lijn beweegt en de 

spelers zoveel mogelijk de ruimte geeft het spel zelf te ontdekken. De Onder 11 en Onder 12 pupillen 

spelen op een aangepast half veld (64m x 42,5m) 8 tegen 8 wedstrijden. Deze wedstrijden staan onder 

leiding van een pupillenscheidsrechter die zich tussen de spelers begeeft. 

Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen, komen kinderen vaker aan de bal en gaan ze 

meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter 

aan op de belevingswereld van deze kinderen. 

De spelvormen en aanpalend advies van de KNVB worden door VSV Vreeswijk aangehouden; ze 

dragen bij aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze 

pupillen. 

AFSPRAAK 5 

Zorg dat je goed op hoogte bent van de spelvormen en aanpalende zaken en volg de KNVB 
instructies op 

De KNVB-website bevat uitgebreide informatie over de verschillende spelvormen. Zorg dat je tijdig 
en goed op de hoogte bent hiervan. Ook van de aanpalende zaken zoals positie van coach, publiek, 
afmetingen veld. Als je goed op de hoogte bent hoef je je daar tijdens de wedstrijddagen geen zorgen 
over te maken. 
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7 Speelschema 
ADVIES 8 

De KNVB publiceert ruim van te voren de speeldagenkalenders, neem hier kennis van en deel deze 
met ouders / verzorgers 

Voetballen heeft best een impact op jouw agenda en die van de ouders / verzorgers en spelers zelf. 
Daarom publiceert de KNVB ruim voor aanvang van het seizoen een speeldagenkalender. Neem hier 
kennis van zodat je je andere activiteiten tijdig hierop kunt afstemmen. 
Deel de speeldagenkalender met ouders / verzorgers, zo ook zij rekening hiermee kunnen houden en 
daarmee de continue aanwezig van de spelers kunnen borgen. 
De speeldagenkalender wordt op de website van de KNVB gepubliceerd. 
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8 Deel-competities en klasse-indeling 
In het pupillen wordt gewerkt met meerde deel competities. Het seizoen kent verschillende fases die 

allen door de KNVB worden gebruikt om het speelniveau te normaliseren in het streven om zoveel 

mogelijk gelijkwaardige wedstrijden te hebben. 

Voor de start van de competitie bepaalt de Jeugdcommissie in samenwerking met Teamstaf 

(Teammanager en – trainer), de klasse waarin de Wedstrijdsecretaris het team inschrijft voor het eerste 

deel van de competitie. Op basis van de resultaten komt de KNVB met aanpassingen van de indelingen 

gericht op het verder vergroten van de gelijkwaardigheid in de competities. 

ADVIES 9 

Houd contact met de Jeugdcommissie over de gelijkwaardigheid van de competitie 

Streven van de KNVB en beleid van VSV Vreeswijk is een zo gelijkwaardige competitie. De 
ontwikkeling en het plezier van de spelers is het meest gebaat bij deze gelijkwaardigheid. Teveel / te 
makkelijk winnen of teveel / kansloos verliezen verstoort de balans tussen plezier / prestatie en 
ontwikkeling. 
Via de wedstrijdsecretaris en op aangeven van de Jeugdcommissie kan de vereniging zelf bepalen in 
welke klasse een team wordt ingeschreven bij aanvang van het seizoen (binnen de beperkingen van 
wat door de KNVB wordt aangeboden). Gedurende het seizoen kan, ter ondersteuning van door KNVB 
voorgenomen acties, door de vereniging proactief een verzoek aan de KNVB worden gedaan voor 
aanpassing van klasse ten behoeve van meer gelijkwaardigheid. Het is aan de KNVB om dit wel of niet 
te honoreren. Houd daarom, indien van toepassing contact met de Jeugdcommissie over het verloop 
van de competitie zodat dergelijk zaken ook bekend zijn en er actie op genomen kan worden. 
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9 Teamindelingen 

9.1 Doel 
Het doel van de teamindelingen is het borgen dat zoveel mogelijk jeugdspelers het voetbalspel met 

veel plezier beleven en de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot een betere voetballer; op het eigen 

niveau en met eigen ambities. 

AFSPRAAK 6 

Spreek niet over selectie of selectie-beleid; bij VSV Vreeswijk streven we ernaar om spelers zoveel 
mogelijk in de bij de betreffende speler best passend team in te delen. 

Het beleid van VSV Vreeswijk Onderbouw Jeugd is gebaseerd op het uitgangspunt dat ieder kind / 
team evenveel aandacht verdient. 
Daarom wordt er in de VSV Vreeswijk Onderbouw Jeugd geen selectie-beleid gevoerd. Selectie 
impliceert een onderscheid ‘’Jij wel’’ en ‘’Jij niet.’’ Dit is ongewenst om komt het bovengenoemde 
doel niet ten goede. Bij VSV Vreeswijk Onderbouw worden spelers zoveel mogelijk in de bij hen best 
passende teams ingedeeld. 

 

9.2 Uitgangspunten 
AFSPRAAK 7 

Het maken van de teamindelingen gebeurt altijd op basis van het belang van de kinderen 

Bij het maken van teamindeling wordt gebruik gemaakt van een aantal uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten zijn een leidraad en daarmee geen absolute regels. De situatie is ieder jaar weer 
anders. In het belang van de kinderen wordt er een zorgvuldig en individuele alsmede een 
overkoepelende afweging gemaakt. Deze afwegingen worden altijd gemaakt op basis van het belang 
van de kinderen. 

 

De volgende leidraad wordt situatie afhankelijk en ter ondersteuning van de doelstelling toegepast: 

• Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk spelers op de wachtlijst (wachtlijstspelers worden altijd 

in een trainingsgroep ingedeeld zodat ze in ieder geval kunnen trainen) 

• Een team heeft minimaal 1 en maximaal 3 wisselspelers 

• Tenzij er uitdrukkelijke redenen zijn om wel te veranderen, vinden er geen herindelingen plaats 

van Onder8 naar Onder9 naar Onder10 en van Onder11 naar Onder12. Op deze wijze worden 

teams intact gehouden en krijgen de spelers de kans om zich samen te ontwikkelen. Dit is in lijn 

met het advies van de KNVB. Individuele wijzigingen kunnen wel tussentijds plaatsvinden om te 

voldoen aan de genoemde doelstelling. Voorbeelden van uitdrukkelijke redenen om hiervan af 

te wijken zijn (niet bedoeld als uitputtende lijst maar ter illustratie) zijn: wachtlijst, groot 

verloop, verse start maken / doorbreken van ongewenst groepsdynamiek, te grote 

voetbaltechnische verschillen waardoor spelers zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. 

• De mogelijk grotere verandering / herschikking in de overgang van Onder 10 naar Onder 11 valt 

samen met de overgang van 6x6 naar 8x8 en is daarmee een natuurlijk moment. 

• Iedere speler speelt in principe in de eigen geboortejaar competitie. Dispensatie en / of een jaar 

doorschuiven wordt alleen bij uitzondering en met uitdrukkelijke redenen gerelateerd aan 

genoemde doelstelling gedaan 
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9.3 Aanpak en communicatie 
In hoofdlijnen worden ten aanzien van de jaarlijkse teamindelingen de volgende stappen doorlopen: 

1 Observatie- en analyse door Teamstaf, Technisch Kader en Jeugd coördinatoren gedurende het hele 

seizoen 

2 In de loop van voorjaarscompetitie vraagt en ontvangt de Jeugdcommissie input van de 

Teammanager 

3 Op basis van deze input, eigen observatie en de dan actuele spelerslijst worden scenario’s bepaald 

4 Daar waar nodig vergaart de Jeugdcommissie, middels observatie en / of overleg, aanvullende 

informatie voor gebieden waar keuzes aanvullende inzichten vergen 

5 Concept teamindeling wordt door de Jeugdcommissie gemaakt 

6 Concept teamindeling wordt ter validatie en fine-tuning met Teamstaf besproken rond de laatste 

competitie-wedstrijd 

7 Verbetering worden doorgevoerd en laatste wijzigingen in het ledenbestand worden verwerkt 

8 VOORLOPIGE* indeling wordt door de Jeugdcommissie bekrachtigd 

9 VOORLOPIGE* indeling wordt gepubliceerd (kort na laatste competitie-wedstrijd, voor 

sluitingstermijn van VSV Vreeswijk termijn voor afmelding) 

10 Tussen publicatie en start seizoen worden waar noodzakelijk aanpassingen gemaakt 

*Er wordt gesproken over een voorlopige indeling omdat er typisch mutaties in het ledenbestand zijn 

tussen publicatie en start van het seizoen die aanpassing van de indeling vergen. 

AFSPRAAK 8 

Er vindt gedurende het gehele jaar geen ‘’werving’’ van teamleden binnen de vereniging, lobby voor 
en / of formering van nieuwe teams plaats 
Het is expliciet niet gewenst dat een Teammanager spelers gaat aantrekken of afstoten 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat teamstaf of anderen zelfstandig aan de gang gaan met het 
formeren van teams. In het belang van alle betrokken kinderen hecht VSV veel belang aan een 
gecontroleerd en zorgvuldig proces dat niet verstorend werkt op het voetbalplezier van de kinderen 
gedurende het seizoen. 
In het kader van bovenstaande, ontvangt de Jeugdcommissie graag de inzichten van Teammanager 
over wat goed is voor de kinderen ten aanzien van indelingen. Deze inzichten zijn van grote waarde 
voor het maken van de best mogelijke indelingen. Daarom werkt de Jeugdcommissie waar mogelijk 
graag samen met de Teammanager ten behoeve van de voor alle kinderen best mogelijke 
teamindelingen. 

 

9.4 Meiden en Jeugd competities 
Binnen VSV Vreeswijk wordt gevoetbald in zowel Meiden als Jeugd competities. In Meiden competities 

spelen alleen Meiden, in Jeugd competities speler Meiden en Jongens in Gemengde teams of teams 

bestaande uit alleen Meiden of Jongens. Bij het bepalen van de team- en klasse-indelingen worden in 

basis de in de eerder genoemde uitgangspunten gehanteerd. 

Specifiek voor Meiden bestaan er aanvullend een aantal opties ten aanzien van het formeren en 

inschrijven van teams. Deze opties zijn van toepassing alleen als deze niet conflicterend zijn met het 

basisbeginsel om zoveel mogelijk spelers in het passende team in te delen. In de praktijk betekent dit 
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dat met Meiden overlegd kan worden wat hun voorkeur is; met alleen Meiden of ook met Jongens 

voetballen. Met deze voorkeur (!) kan rekeningen worden gehouden zolang de voorkeur niet betekent 

dat er andere kinderen niet of niet passend kunnen worden ingedeeld. 

• Meiden kunnen voetballen in een Meidenteam, aansluiten bij een team met overwegend 

Jongens of deel uitmaken van een Gemengd team met meerdere Meiden en Jongens. Deze 

teams worden ingedeeld in de Jeugd G competities. 

• Meidenteams kunnen worden ingeschreven in specifieke Meiden-competitie (indien 

beschikbaar) of in een Jeugd-competitie 
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10 Kleding 

10.1 Algemeen 
AFSPRAAK 9 

Geen scheenbeschermers, geschikt schoeisel, geschikte kleding voor eventuele kou of geen 
clubtenue, is niet spelen / trainen 

In het belang van de veiligheid en het volgen van de KNVB regels wordt van iedere speler verwacht 
dat er wordt voldaan aan de kledingvoorschriften. Teammanager ziet hier in samenwerking met te 
trainer en ouders / verzorgers op toe. 
Er wordt geen risico genomen. Geen scheenbeschermers, ongeschikt schoeisel, korte broek bij te lage 
temperaturen en dergelijke en geen clubtenue is niet meespelen / - trainen. 

 

ADVIES 10 

Benadruk de kledingvoorschriften bij ouders / verzorgers en spelers 

Op de website van de club en in de welkomstcommunicatie wordt het een en ander vermeld, echter 
in de praktijk komt het voor dat deze zaken niet gelezen en/of niet opgevolgd worden. Daarom is het 
vooraf persoonlijk benadrukken aan te bevelen. Dit voorkomt het voor een kind erg vervelende 
situatie van het moeten uitsluiten als gevolg van ongeschikte kleding. 
Duidelijkheid maakt het voor iedereen makkelijker; niet op zijn minst voor de ouders / verzorgers die 
niet met hun kinderen in discussie hoeven omdat afspraken niet duidelijk zijn (“waarom mag hij / zij 
wel in korte broek trainen…..”). 

 

10.2 Clubtenue 
AFSPRAAK 10 

Ieder VSV Vreeswijk lid die ook uitkomt in wedstrijden, draagt de voorgeschreven VSV Vreeswijk 
kleding 

Elk VSV Vreeswijk lid die ook uitkomt in wedstrijden, draagt de voorgeschreven VSV Vreeswijk kleding. 
In de praktijk betekent dit dat van ieder lid wordt verwacht dat deze over eigen clubkleding beschikt. 
De VSV Vreeswijk kleding voor wedstrijden en andere artikelen kun je aanschaffen via de VSV 
Vreeswijk webshop, deze is zowel voor leden als voor niet leden beschikbaar. 
Op de wedstrijdshirts wordt standaard een opdruk geplaatst zoals de vereniging dat met de 
leverancier heeft afgesproken. 
Op de VSV Vreeswijk website staat de meest actuele information of clubkleding, de leverancier, het 
bestelproces en een link naar de webshop. 

 

N.b.; Het komt voor dat de kleding (deels of helemaal) ter beschikking wordt gesteld door een sponsor. 

Dit vinden de spelers vaak erg mooi en het kan wellicht de aanschaf van een tenue besparen. Het is wel 

belangrijk dat ouders zich realiseren dat volledig vertrouwen op sponsorkleding betekent dat bij het 

invallen bij een team zonder kleding, her-indeling e.d. het kind mogelijk wel over een eigen tenue dient 

te beschikken. 
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10.3 Schoeisel 
Wedstrijden, uit en thuis, worden wisselend op gras en kunstgras gespeeld in droge en natte condities, 

de meeste trainingen zijn op kunstgras. Bij het aanschaffen van voetbalschoenen is het advies om 

daarop te letten. Voetbalschoenen met afschroefbare noppen zijn niet geschikt voor jeugdige 

voetballers en worden sterk afgeraden. 

10.4 Scheenbeschermers 
AFSPRAAK 11 

Scheenbeschermers zijn verplicht voor trainingen en wedstrijden 

Scheenbeschermers zijn een essentiële uitrusting voor de veiligheid van de kinderen. Als er bij VSV 
Vreeswijk gevoetbald wordt, dan worden er scheenbeschermers gedragen. Een oogje dichtknijpen 
komt de kinderen niet ten goede, het is een risico en uitzonderingen resulteren in een lastigere 
handhaving. 

 

10.5 Kleding die past bij de weersomstandigheden 
AFSPRAAK 12 

De kinderen dienen op de training en bij de wedstrijden te verschijnen in kleding die past bij de 
weersomstandigheden. 

De kinderen dienen op de training te verschijnen in kleding die past bij de weersomstandigheden. 
Tijdens de wintermaanden trainen kinderen in trainingspak, lange broeken en shirts met lange 
mouwen. Voor wedstrijden in de wintermaanden wordt verwacht dat kinderen wanneer nodig spelen 
met lange onderkleding en eventueel handschoenen. Bijna niets is vervelender (en ook makkelijker te 
voorkomen) dan huilende kwetsbare kinderen die overal pijn hebben omdat ze het koud hebben. 
Op de website van VSV Vreeswijk staat meer informatie en advies over het dragen van gepaste 
kleding. 

 

10.6 Alternatief tenue bij thuiswedstrijden 
AFSPRAAK 13 

Bij te veel gelijkende tenues, draagt het thuisspelende team alternatieve kleuren 

Als (formeel) ter beoordeling van de scheidsrechter / spelbegeleider teams spelen in te veel 
gelijkende tenues dan dient het thuisteam (in de B-categorie waarin VSV Onderbouw Jeugdteams 
allemaal uitkomen) alternatieve kleuren te dragen. 
De afspraak is zo omdat het voor een thuisteam makkelijker te organiseren is. 
Bij VSV Vreeswijk is het zodanig georganiseerd dat er een (beperkt) aantal sets wedstrijdshirts in 
alternatieve kleuren en in verschillende maten beschikbaar is. Deze worden in het clubgebouw 
bewaard. 
Uitgifte en terugname wordt gedaan via het wedstrijd-secretariaat. 
Het wassen wordt centraal door een vrijwilliger verzorgd. 
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ADVIES 11 

Wees voorbereid; kijk even op voetbal.nl en neem tijdig contact op met het wedstrijd-secretariaat 

Er is al genoeg te doen op een wedstrijddag. Tijdens of zelfs na de warming up constateren of door de 
spelbegeleider / scheidsrechter gewezen worden op teveel gelijkende tenues is niet handig. 
Kijk van tevoren even op voetbal.nl (dat doe je toch al voor de planning), daar kun je de tenues van je 
gasten zien. Neem indien reserve-shirts nodig zijn, tijdig contact op met het wedstrijd-secretariaat. 
Ook hier geldt; goed voorbereid kun je genieten van het spel van de kinderen. 
Nota bene; indien geen reserveshirt set beschikbaar kan er in overleg met spelbegeleider / 
scheidsrechter mogelijk worden uitgeweken naar het dragen van hesjes en soms is het 
binnenstebuiten dragen van het tenue ook een voldoende oplossing. 

 

ADVIES 12 

Het is voor het spel prettig als de keeper duidelijk herkenbaar is 

Laat de keeper een trainingsjasje dragen bij koud weer, dat is sowieso lekker als bescherming en laat 
bij warmer weer de keeper als er geen specifiek keepershirt is, bijvoorbeeld een hesje dragen. Dit 
maakt het voor de spelers en spelbegeleiders / scheidsrechter net wat duidelijker. 

 

10.7 Sponsoring 
AFSPRAAK 14 

Sponsor-kleding wordt altijd in samenspraak met de VSV Vreeswijk Sponsorbeheer georganiseerd 

De spelers vinden sponsoring fantastisch. Veel betrokkenen gaan daarom enthousiast aan de slag met 
het organiseren van sponsoring. Het maken van afspraken over sponsoring en het daadwerkelijk 
uitvoeren hiervan gebeurt altijd in samenspraak en met toestemming van VSV Vreeswijk 
Sponsorbeheer. 
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11 Uitrusting 
AFSPRAAK 15 

Eventueel door VSV Vreeswijk ter beschikking gestelde uitrusting wordt gebruikt en bij het 
neerleggen van de functie en/of op verzoek aan het einde van het seizoen weer ingeleverd. 

Ten behoeve van de uitstraling en herkenbaarheid, streeft VSV Vreeswijk ernaar om binnen de 
budgettaire mogelijkheden ook Teammanagers te voorzien van uitrusting zoals een windjack. In de 
gevallen dat dergelijke uitrusting ter beschikking is gesteld, dan wordt het ook daadwerkelijk 
consequent gedragen bij VSV Vreeswijk gerelateerde activiteiten. 
Ter beschikking stellen betekent dat de betreffende uitrusting eigendom blijft van VSV Vreeswijk. 
Gebruikers gaan hier zorgvuldig mee om. Bij het neerleggen van de functie en/of aan het einde van 
het seizoen en/of op tussentijds verzoek van de Jeugdcommissie wordt betreffende uitrusting 
ingeleverd. 
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12 Materialen 
AFSPRAAK 16 

Teammanager beheert de door de vereniging beschikbaar gestelde materialen zorgvuldig en levert 
deze aan het einde van het seizoen weer in 

Aan het begin van het seizoen wordt een materiaal set ter beschikking gesteld in hoofdlijnen 
bestaande uit: 

• Trainings- en wedstrijdballen 

• Hoedjes / pillonen 

• Hesjes 
Deze materialen worden opgeslagen in een afgesloten container. Per team worden twee sleutels voor 
deze container uitgereikt. 
De Teammanager beheert gedurende het seizoen de materialen. Bij een aanvullende materiaal 
behoefte neemt de Teammanager contact op met de Jeugdcommissie. 
Materialen worden aan het einde van het seizoen weer ingeleverd bij de Jeugdcommissie. 
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13 De trainingen 
Trainingsplan en -schema wordt opgesteld door het Technisch Kader in overleg met veldbeheer. Het 

Technisch Kader bespreekt het trainingsplan met de Teammanager en -trainer inclusief de inzet van 

clubtrainers die niet aan het team verbonden en de noodzakelijk vrijwillige Trainer van een team. 

AFSPRAAK 17 

De Teammanager draagt zorgt voor de beschikbaarheid en inzet van de vrijwillige Teamtrainer 

Het hebben van een vrijwillige Teamtrainer is noodzakelijk voor het kunnen geven van trainingen. Er 
wordt een circuittraining aangeboden door de clubtrainers. De omvang en frequentie hiervan is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van clubtrainers. Typisch wordt een aanvullende teamtraining 
sterk aanbevolen. De Teammanager zet zich in voor het werven en coördineren van een vrijwillige 
Teamtrainer, waar nodig in overleg met het Technisch Kader en Jeugd Coördinator. 

 

AFSPRAAK 18 

De Teammanager draagt zorgt voor communicatie van het trainingsschema naar de spelers en hun 
ouders / verzorgers 

In overleg met het Technisch Kader wordt een trainingsschema opgesteld. Dit schema, inclusief 
eventuele wijzigingen wordt door de Teammanager met de spelers en hun ouders / verzorgers 
gecommuniceerd. 

 

AFSPRAAK 19 

De Teammanager draagt zorgt voor eventuele afmelding bij de clubtrainers 

In het geval dat een training aan het betreffende team wordt gegeven door een clubtrainer, dan zorgt 
de Teammanager ervoor dat de clubtrainer tijdig op de hoogte is van eventuele afmeldingen. Daar 
waar bekend worden afmeldingen eerder gedeeld. Dit maakt het mogelijk om eventueel de training 
aan te passen op de aanwezigheid. 
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14 Afspraken en discipline 

14.1 Cruciale rol voor de Teammanager 
Het plezier van de spelers is hoger en de ontwikkeling van de spelers is beter als er sprake is van rust, 

voorspelbaarheid, concentratie en inzet. De spelers hebben hier een belangrijk aandeel in. Hun gedrag 

bepaalt in grote mate of hier sprake van is. 

De Teammanager heeft een grote invloed op het gedrag van de spelers. 

AFSPRAAK 20 

De Teammanager zet zich in voor het maken en uitvoeren van afspraken. 

1 De Teamanager zorgt ervoor dat afspraken duidelijk zijn 
2 De Teammanager zorgt ervoor dat de positieve en negatieve gevolgen van het wel / niet houden 

aan afspraken duidelijk zijn 
3 De Teammanager werkt nauw samen met de spelers, Trainer / Coach, ouders / indien nodig en 

gewenst met het Technisch Kader en de Jeugd Coördinator ten behoeve van het maken en 
uitvoeren van afspraken 

 
De te maken afspraken hebben minimaal betrekking op: 
1 Logistieke zaken zoals, op tijd, afmelden, aanwezig zijn 
2 Communicatie 
3 Respectvol gedrag* 
4 Inzet en teamspirit 
5 Voetbaltechnische zaken, zoals opstelling, rol in het veld 

*Zie paragraaf ‘’Randvoorwaarde; Respect!” 

Nota bene; het streven is om met de algemene beschikbaarheid van dit document voor leden, de rol van 

de Teammanager op dit vlak te ondersteunen door het expliciet en transparant maken van zoveel 

mogelijk relevante zaken. 

14.2 Sturen van gedrag 
ADVIES 13 

Zorg voor goede balans tussen stimuleren, belonen en disciplinaire maatregelen 

Binnen het kader van gericht op het plezier van de kinderen heeft stimuleren de voorkeur maar kan 
het zeker voorkomen dat de kinderen voor hun eigen plezier “geholpen” moeten worden door middel 
van disciplinaire maatregelen. 
Denk bij belonen aan zaken als (extra lang) partijspel, volgende training die ene leuke oefening en in 
overleg met de Jeugdcommissie aan ‘’Team van de Maand’’ 
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ADVIES 14 

Wees voorspelbaar met betrekking eventuele disciplinaire maatregelen 

Soms is het voor het plezier en ontwikkeling van de kinderen noodzakelijk om disciplinaire 
maatregelen uit te voeren. Zorg ervoor dat deze bekend en voorspelbaar zijn. Zowel voor de spelers 
als voor de ouders / verzorgers. Een veel gebruikte maatregelen is bij bijvoorbeeld 3 waarschuwingen 
5 / 10 minuten langs de kant moeten staan of rondje om het veld (let hierbij wel op dat rondje om het 
veld vaak resulteert in even kletsen langs de kant in plaats van de gewenste bezinning) tijdens de 
training. Of bij 3 waarschuwingen voor de groep geen of korter partij spel. Of bij herhaaldelijk langs de 
kant moeten staan, een keer niet meetrainen en daarmee een langere wisselbeurt in de volgende 
wedstrijd. Of direct (tijdelijk) gewisseld worden als er sprake is van overtreding van de afspraken met 
betrekking tot Respect en verbaal en/of fysiek geweld tijdens de wedstrijd. 
Onderhandel niet. Afspraak is afspraak. 
Gebruik deze zaken spaarzaam maar wel resoluut. Wacht niet tot het uit de hand is gelopen. De 
effectiviteit zal een stuk lager zijn wanneer je zelf geïrriteerd of boos bent. Daar heeft niemand baat 
bij. Betrek bij het voor komen van deze zaken de ouders / verzorgers zodat ook zij de gebeurtenis 
kunnen inzetten als een les voor het kind. 
Stem af met de Trainer en zorg dat een en andere consistent en consequent is. 
Het uitvoeren van dergelijke maatregelen heeft op korte termijn mogelijk een negatieve impact op de 
beleving van plezier van het kind. Deze zaken moeten daarom gericht zijn op een op de langere 
termijn verbetering van het plezier van het betreffende kind en / of voor de andere kinderen. 
Disciplinaire maatregelen zijn niet leuk. Ook voor jou als Teammanager niet. Gebruik ze daarom 
effectief en resoluut om ook te borgen dat het voor jouw leuk blijft. Immers als jij plezier uitstraalt 
dan zal dat een positief effect hebben op de kinderen. 

 

14.3 Randvoorwaarde: respect! 
“Zonder respect geen voetbal” stelt de KNVB. VSV Vreeswijk kiest voor respect. Gedrag dat hiermee in 

strijd is wordt aangepakt. Respect is… … je contributie tijdig betalen. …gemaakte afspraken nakomen. 

…een voetbalwedstrijd zonder geweld of gescheld. …je tegenstander de hand schudden voor, tijdens en 

na de wedstrijd. …je vrijwilligerstaak uitvoeren. Respect heb je voor de scheidsrechter, de 

tegenstanders, coach, trainer en teamleden. Je gaat op een nette manier met materialen en de 

accommodatie om. De coach coacht positief, stimulerend en opbouwend …. ouders / verzorgers 

stimuleren hun kind om naar de training en wedstrijd te gaan en wonen zelf ook regelmatig de 

wedstrijden en training bij. Ze moedigen positief en plezierig aan, helpen met leren winnen en verliezen, 

met complimenten geven en troosten. Ouders / verzorgers geven het goede voorbeeld. Publiek, 

inclusief ouders / verzorgers, blijven tijdens de wedstrijd achter de omheining, bemoeien zich niet met 

spelbegeleiders, scheidsrechter en lijnrechters en laten coaching van de jeugdspelers over aan de coach. 

Respect is…. je inzetten voor je team. Respect zit in kleine dingen, maar leidt tot grote waardering! 

AFSPRAAK 21 

Naast plezier en ontwikkeling, is respectvol gedrag belangrijker dan prestatie. 

De blijdschap van een overwinning en de teleurstelling bij verlies; het duurt maar even. 
De gevolgen van geen plezier en ongewenst gedrag hebben een grotere en langere negatieve impact 
op een kind. Wees hiervan bewust en stuur hier actief op. 
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14.4 Contact met Jeugdcommissie 
AFSPRAAK 22 

De Jeugdcommissie zal ieder jaar een groeps-app aanmaken voor alle Onderbouw teamstaf. Deze app is 

bedoeld voor het delen van informatie. 

Gebruik de app-groep voor Onderbouw teamstaf doelmatig 

Die groepsapp voor Onderbouw teamstaf wordt alleen gebruikt voor het delen van noodzakelijke team 
overstijgende informatie. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Mededeling van de Jeugdcommissie 

• Wijzigingen van trainingen en schema’s 

• Vragen die van toepassing zijn op meerdere teams 
Dit betekent dat de app niet wordt gebruikt voor bijvoorbeeld: 

• Het voeren van een gesprek 

• Chatten over zaken die geen betrekking hebben op het betreffende team 

• Het uiten van meningen en het voeren van discussies 

• Het delen van zaken die niet betrekking hebben op de hele gebruikersgroep 

• Het delen van informatie en meningen over niet VSV Vreeswijk voetbal gerelateerde zaken 

 

AFSPRAAK 23 

Neem bij meer structurele problemen met gedrag contact op met de Jeugdcommissie. 

Soms is het fijn of nodig om even met iemand te overleggen hoe zaken aan te pakken. Ook is er soms 
een vorm van escalatie nodig. Neem hiervoor contact op de Jeugdcommissie. Doe dit niet voor ieder 
incidentje maar doe dit bij structurele en / of ernstige zaken op tijd zodat we samen kunnen proberen 
om erger te voorkomen. 

 

AFSPRAAK 24 

Neem bij meer structurele problemen met gedrag contact op met de Jeugdcommissie. 

Soms is het fijn of nodig om even met iemand te overleggen hoe zaken aan te pakken. Ook is er soms 
een vorm van escalatie nodig. Neem hiervoor contact op de Jeugdcommissie. Doe dit niet voor ieder 
incidentje maar doe dit bij structurele en / of ernstige zaken op tijd zodat we samen kunnen proberen 
om erger te voorkomen. 
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15 Voorafgaand aan de wedstrijd 

15.1 Planning en wijzigingen 
ADVIES 15 

Raadpleeg voetbal.nl of website van VSV Vreeswijk voor de wedstrijdplanning 

De wedstrijdplanning wordt tijdig gepubliceerd op voetbal.nl en op de website van VSV Vreeswijk. 
Let op, planning kan gewijzigd worden. Stelregel is dat dit slechts bij hoge uitzondering nog 
plaatsvindt na de woensdag voorafgaand aan een zaterdag wedstrijd. 

 

ADVIES 16 

Deel wedstrijdplanning inclusief planning ten aanzien van verzamelen en vertrekken op de 
donderdag voor de wedstrijd met ouders / verzorgers / spelers 

Hoewel alle ouders / verzorgers zichzelf toegang kunnen geven tot de planning op voetbal.nl en VSV 
Vreeswijk website, is het beter er niet op te vertrouwen dat dit ook wordt gedaan. Het is het zinvol 
om ieder week op een vaste dag, niet te vroeg niet te laat, de planning te delen en daarbij de 
aanvullende planning ten aanzien van verzamelen / vertrekken te delen. 
Gebruikelijk is om dit na de laatste training van de week te doen (meestal woensdag), of anders 
uiterlijk donderdag. 

 

AFSPRAAK 25 

Planning en wijziging van alle competitie-, inhaal- en oefenwedstrijden gebeurt via en in 
samenspraak met de wedstrijdsecretaris 

De wedstrijdsecretaris is het centrale punt voor planning van alle wedstrijden. Daarom verlopen alle 
zaken in relatie tot planning en wijzing van wedstrijden via hen. De Wedstrijdsecretaris werkt met de 
KNVB, andere verenigingen en veldenbeheer aan een sluitende planning van de wedstrijden. 
Procedures ten aanzien hiervan staan vermeld op de website van VSV Vreeswijk. 

 

AFSPRAAK 26 

Ouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid om op de website te kijken voor afgelastingen 

Het kan gebeuren dat wedstrijden worden afgekeurd vanwege slechte terreinomstandigheden. 
Melding van (algehele) afkeuring vindt plaats via VSV Vreeswijk website. Melding kan plaatsvinden 
vanaf vrijdagavond, vaak wordt de melding pas zaterdag ochtend bekend gemaakt. 
Ouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid om op de website te kijken voor afgelastingen. Maak 
hier in het begin van het seizoen afspraken over. Het kan natuurlijk geen kwaad om een eventuele 
afgelasting te melden op de groeps app 
Note bene; de scheidsrechters worden door de VSV Vreeswijk op de hoogte gebracht van de 
afkeuring.  
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15.2 Spelbegeleider / scheidsrechter 
AFSPRAAK 27 

Indien er op donderdag geen scheidsrechter / spelbegeleider is vermeld op de planning op de 
website van VSV Vreeswijk, dan dient het team deze zelf te verzorgen 

De Scheidsrechterscommissie heeft de beschikking over een beperkt aantal scheidsrechters / 
spelbegeleiders en verzorgt de planning / toewijzing hiervan. 
Het kan voorkomen dat er voor jouw wedstrijd niemand beschikbaar is. In deze gevallen dient de 
Teammanager zelf een scheidsrechter / spelbegeleider te regelen. 

 

ADVIES 17 

Schakel ouders / verzorgers indien nodig in om de rol van scheidsrechter / spelbegeleider te 
vervullen 

Ouders / verzorgers zijn veelal toch bij de wedstrijd aanwezig (en weten het langs de lijn altijd heel 
scherp te beoordelen….). 
Bespreek bij aanvang het seizoen de noodzaak om vrijwilligers te hebben om wanneer nodig deze rol 
op zich te nemen (anders kan er in de voorkomende gevallen simpelweg niet gespeeld worden). 
Laat, indien van toepassing de vrijwilliger(s) op de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd weten 
dat hun inzet noodzakelijk is. 
Nota bene; op de website van KNVB is veel materiaal ter ondersteuning beschikbaar. Ook worden 
cursussen verzorgd. Informeer bij de Scheidsrechterscommissie indien gewenst naar de 
mogelijkheden hiervoor voor de vrijwillige scheidsrechters / spelbegeleiders. 

 

15.3 Verzamelen 
ADVIES 18 

Het heeft de voorkeur om voor uitwedstrijden bij VSV Vreeswijk te verzamelen 

Verzamelen bij de club en samen vertrekken geeft een betere binding voor de spelers en ouders / 
verzorgers en biedt betere mogelijkheden voor carpoolen en dergelijke. 
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15.4 Invallers / gastspelers 
AFSPRAAK 28 

Het uitnodigen van invallers / gastspelers verloopt altijd via de Teammanager van het team waarin 
de betreffende gastspelers geplaatst zijn 

Nooit worden leden van een ander team zonder medeweten en overleg met Teammanager van het 
team waar de speler is geplaatst, benaderd. Door het benaderen via de Teammanager wordt geborgd 
dat de meest gepaste speler(s) worden uitgenodigd en dat iedereen gelijke kansen krijgt voor 
invalbeurten. Eveneens houdt de collega Teammanager op deze wijze overzicht over zijn eigen team. 
Nota bene: 

• Houd de dispensatie grenzen in de gaten (exact geldende regels zijn in te zien op de website 
van de KNVB) 

• Zorg dat de gastspeler op het digitale wedstrijdformulier staat 

• Indien nodig, kan contact worden opgenomen met de Jeugdcommissie om te overleggen over 
meest gepaste teams om te vragen en / of wachtlijstspelers 

• In het kader van iedereen speeltijd gunnen, geniet het de voorkeur om eerst de 
mogelijkheden in relatie tot het uitnodigen van eventuele wachtlijstspelers te onderzoeken 

 

AFSPRAAK 29 

Beide Teammanagers werken samen om te komen tot een gepaste keuze van invallers / gastspelers 
waarin ook rekening gehouden wordt met het feit dat iedereen aan de beurt komt (om in ieder 
geval gevraagd te worden) om een keer ergens anders in te vallen 

Hierbij wordt er altijd gekeken vanuit het perspectief van de spelers. Is het leuk / goed voor de speler 
om in te invallen bij het andere team? 
Er worden geen gasten uitgenodigd als dit niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van het 
winnen van die ene cruciale wedstrijd of voor de zekerheid maar nog een wissel waardoor spelers in 
het ‘’eigen” team weer vaker gewisseld moeten worden. 
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15.5 Mobiele digital wedstrijd formulier (mDWF) 
AFSPRAAK 30 

Het mDWF wordt altijd volledig gebruikt conform instructies van de KNVB 

Door de spelersopgaaf in het mDWF te doen, krijgt de KNVB meer data en informatie over spelers die 
daadwerkelijk in de jeugdteams actief zijn. Daarmee kan de KNVB op termijn de poule-indelingen 
verbeteren en ervoor zorgen dat er nog meer wedstrijden gespeeld worden tussen gelijkwaardige 
teams, wat ten goede komt aan de ontwikkeling en het plezier van het voetballende kind. 
Wie doet de spelersopgaaf? 
Voor de verenigingen betekent dit dat voor elke wedstrijd een spelersopgaaf moet worden ingevuld 
met de Wedstrijdzaken app. Het werkt in grote lijnen hetzelfde als bij het junioren- en 
seniorenvoetbal. De spelersopgaaf kan worden ingevuld door de teammanager en eventueel door de 
spelbegeleider of wedstrijdsecretaris. 
Er zijn twee verschillen met het (oude) bekende mobiele digitale wedstrijdformulier. Ten eerste is het 
bij teams vanaf de Onder 8 niet nodig om in te vullen wie de aanvoerder is. Ten tweede is het niet 
verplicht om de spelbegeleider/scheidsrechter in te vullen op het mDWF in de Wedstrijdzaken app, 
maar dan kunnen zij de uitslag niet invullen na afloop van de wedstrijd. Dat verloopt dan via de 
wedstrijdsecretaris van de ontvangende vereniging. 
Bij het invoeren van de spelersopgaaf controleert de app op leeftijd en op het maximaal aantal 
toegestane dispensatiespelers. Het is niet de bedoeling dat de spelbegeleider/scheidsrechter de 
spelersopgaaf gaat controleren (spelerspascontrole). Pas vanaf Onder 13 geldt de digitale 
spelerspascontrole. Een fotootje is voor de Onder 12-teams en jongere spelers dan ook (nog) niet 
nodig. Voor de teammanager is het wel handig om alle spelers van een foto te voorzien. Als 
ouders/verzorgers hiermee moeite hebben, bijvoorbeeld ivm privacy, dan kunnen zij dit zelf instellen 
op voetbal.nl. 
Er zijn uitgebreide instructies te vinden op de website van de KNVB. 
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16 Wedstrijddag 

16.1 De Wedstrijd is van de spelers 
AFSPRAAK 31 

De training is van de trainer en de wedstrijd is van de spelers 

Natuurlijk willen we winnen, daar doen we ook ons best voor, maar niet ten koste van plezier en 
opleiden. We geven de spelers de ruimte om te spelen, plezier te hebben, ervaringen op te doen, te 
leren, fouten te maken, kortom: een betere voetballer te worden. 
De Teammanager / Trainer / Coach, ouders / verzorgers en andere belangstellenden gedragen zich 
ten dienste hiervan. De Teammanager organiseert en regelt de randvoorwaardelijke zaken hiervoor 
en werkt met andere belanghebbenden samen om het gewenste gedrag te realiseren. 

 

16.2 Opstellingen 
AFSPRAAK 32 

De opstelling is gericht op plezier, ervaringen opdoen, leren en fouten maken. Daarom wordt er 
regelmatig gewisseld en speelt iedere speler regelmatig op iedere positie 

Winnen en verliezen hoort erbij. Hier leert de jeugdspeler het meeste van. Geef spelers de kans om 
zich te ontwikkelen. Zorg dat iedere speler gelijke kansen krijgt, ook als dit de prestatie beïnvloedt. 
Wees doortastend hierin. Alle spelers komen om te voetballen. Het begrip van rollen in een team is 
zeker bij de jongere pupillen zodanig dat het belang van ondersteunende rollen niet wordt begrepen 
en het zelf (de kans hebben om) doelpunten te maken is ontzettend belangrijk. Geef spelers, vooral 
aan het begin van hun voetbalcarrière de kans om het hele veld te ontdekken. Pin spelers niet te 
vroeg vast op posities. Laat ze alle posities ervaren en ontdekken wat ze het leukste vinden en hoe ze 
beste bijdrage aan het team kunnen leveren. Zet ook de oudere meer ervaren spelers bijvoorbeeld in 
de Onder 11 en 12 niet ieder keer op dezelfde plek waar hij / zij liever niet staat omdat dat de sterkste 
positie is. Ook hier moeten plezier en prestatie in balans blijven 

 

AFSPRAAK 33 

Bij de 6x6 spelvorm, dus Onder8, Onder9 en Onder10 heeft een team geen vaste keeper 

In het kader van laten ontdekken, spelen 6x6 teams met wisselende keepers. Iedereen of in ieder 
geval een groepje kinderen wisselen elkaar af. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zich breed 
te ontwikkelen. 
Ook voor kinderen die zeggen dat ze keeper willen worden? Ja, want de ervaring leert dat kinderen op 
die leeftijd na een aantal dagen, weken, jaren van gedachte veranderen en als ze alleen hebben 
gekeept, is er een groot risico dat ze op het veld nog maar moeilijk kunnen aansluiten bij hun team. 
Ook is het niet ongebruikelijk dat een speler die wat moeilijker meekomt in het veld, zich terugtrekt 
op het doel. Deze ‘’vlucht’’ komt het kind niet ten goede omdat een keeper typisch wat minder bij het 
spel betrokken is en een mentaal lastige rol heeft; er is een aanzienlijk risico dat het gevoel ontstaat 
dat de keeper het alleen maar fout kan doen. 
Moet iedereen keepen? Dat hangt er een beetje vanaf. In ieder geval regelmatig wisselen. Als er een 
groepje spelers is die graag afwisselt en een aantal niet, dan is dat ook prima. Als er niemand is die wil 
keepen dan zul je moeten terugvallen op ieder een beurt enzovoorts. Het is situatie-afhankelijk maar 
houd vast aan het doel en noodzaak voor spelers om te ontdekken en zich breed te ontwikkelen. 
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AFSPRAAK 34 

Iedere week is er een andere aanvoerder, alle kinderen in het team krijgen een in hoofdlijnen gelijke 
speeltijd als aanvoerder 

Het zijn van aanvoerder is ook een ontdekkingstocht en een ervaring. Daarnaast wordt het in veel 
gevallen door de kinderen ook als een eer ervaren. Wisselende aanvoerders en zorgen dat iedereen 
een keer aan de beurt komt, is daarom net zo belangrijk als wisselende opstellingen voor het plezier 
en de ontwikkeling van alle kinderen. 

 

16.3 Wisselbeleid 
AFSPRAAK 35 

Ieder speler heeft evenveel speeltijd 

Natuurlijk willen we winnen, daar doen we ook ons best voor, maar niet ten koste van plezier en 
opleiden. We geven de spelers de ruimte om te spelen, plezier te hebben, ervaringen op te doen, te 
leren, fouten te maken, kortom: een betere voetballer te worden. 
Winnen en verliezen hoort erbij. Hier leert de jeugdspeler het meeste van. Geef spelers de kans om 
zich te ontwikkelen. Zorg dat iedere speler gelijke kansen en speeltijd krijgt, ook als dit de prestatie 
beïnvloedt. Wees doortastend hierin. Alle spelers komen om te voetballen. Plezier is belangrijk en 
daarmee heeft iedere speler zijn of haar speeltijd gunnen de absolute prioriteit. 
Er zijn een drietal uitzonderingen, te weten: 
1 Blessures; als het kind, ouder of teammanager/-trainer beoordeelt dat het niet verstandig is om 

te spelen 
2 Disciplinaire maatregelen als gevolg van ongewenst gedrag tijdens de wedstrijd. Zorg wel dat het 

van tevoren bij kind en ouders bekend is dat je als Teammanager op deze manier zult ingrijpen 
bij ongewenst gedrag tijdens een wedstrijd en het voor het kind en ouders duidelijk is dat er naar 
aanleiding van ongewenst gedrag gewisseld is 

3 Disciplinaire maatregelen als gevolg van ongewenst gedrag, afwezigheid en/of inzet tijdens 
trainingen. Zorg wel dat het bij kind en ouders / verzorgers van tevoren bekend is dat de 
wisselbeurt het gevolg is van gedrag 

 

AFSPRAAK 36 

Behandel een gastspeler als volwaardig teamlid; maar zorg dat de inzet van gastspelers niet ten 
koste gaat van vaste teamspelers 

Er is voor spelers bijna niets vervelender dan dat er een invaller / gastspeler wordt gevraagd die 
vervolgens meer minuten maakt dan de teamleden, ‘’wel gelijk in spits mag’’ en dergelijke. Probeer 
gastspelers in het reguliere op gelijke speeltijd gerichte schema op te nemen. Gastspelers begrijpen 
dit, ze hebben immers veelal nog een wedstrijd gespeeld / te spelen op dezelfde dag. 
Nota bene; wees doortastend in relatie tot de situatie dat de kans groot is dat een gastspeler op 1 dag 
meerdere wedstrijden speelt; ten aanzien van de fysieke conditie van de gastspeler maar ten aanzien 
van eerlijk verdelen van speeltijd. Bespreek dit eventueel tijdens de briefing vooraf met de spelers. 
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ADVIES 19 

Maak van tevoren een wisselschema en houd het bij over meerdere wedstrijden 

Het kan je zomaar overkomen, in alle hectiek van de wedstrijd vergeten wie er wel / niet gewisseld 
wordt of verleidt worden om het hellende vlak van “even die nog maar niet wisselen” nu het zo 
spannend is. Zorg dat je een schema hebt voor jezelf. Dat geeft rust en helpt je om te richten op het 
stimuleren van de spelers. 

 

16.4 Wedstrijdsecretariaat 
AFSPRAAK 37 

Op de wedstijddag meldt de Teammanager zich altijd aan op het wedstrijdsecretariaat 

Om een ordelijk verloop van de wedstrijddag te borgen, de definitieve veld en kleedkamer toewijzing 
te ontvangen en om eventuele last minute wijzigen te ontvangen, meldt de Teammanager zich 
voorafgaand aan de wedstrijd altijd tijdig bij het Wedstrijdsecretariaat. 
Het wedstrijdsecretariaat is eveneens een goede plek om kennis te maken met de spelbegeleider / 
scheidsrechter en Teammanager van de gasten. 

 

AFSPRAAK 38 

Op de wedstijddag meldt de Teammanager zich altijd af op het wedstrijdsecretariaat 

Meld je even af op het wedstrijdsecretariaat en doe samen even een controle van dat mDWF is 
ingevuld, eventueel melden van bijzonderheden ten aanzien van de wedstrijd of kleedkamers 

 

16.5 Velden bij thuiswedstrijden 
AFSPRAAK 39 

De Teammanager draagt zorg dat velden worden opgezet en opgeruimd 

De pupillen spelvormen vereisen dat velden worden opgezet. De ‘’lijnen’’ worden met pillonen 
uitgezet en de pupillendoelen dienen op de juiste plaats te worden gezet. 
Het wedstrijd-secretariaat heeft een overzicht van waar welk team speelt. Deze planning wordt 
opgevolgd en de Teammanager zorgt dat velden tijdig worden opgezet. 
Doeltjes zijn op het terrein aanwezig. Pillonen maken deel uit van de materiaal set die aan ieder team 
ter beschikking wordt gesteld. 
De lijst op het wedstrijd-secretariaat vermeld tevens wanneer velden opgeruimd dienen te worden. 
De Teammanager draagt zorg dat dit gebeurt. Zorg dat dit direct na de wedstrijd gebeurt zodat het 
opvolgende team het veld direct kan gebruiken. 
Indien de doeltje weer opgeruimd dienen te worden, dan worden deze buiten het veld op de 
daarvoor aangewezen plaatsen teruggezet. 
Let er om schade aan de doeltjes te voorkomen bij het verplaatsen van de goals op dat goals bij 
voorkeur niet op de hekken worden geplaatst maar maak zoveel mogelijk gebruik van de ingangen 
van het veld waardoor de goals. 

 

ADVIES 20 

Schakel ouders / verzorgers of zelfs in gevallen spelers in voor het opzetten en opruimen 
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Zorgdragen betekent niet alles zelf moeten doen. Ouders / verzorgers zijn aanwezig en kunnen best 
helpen om de voetbaldag een succes te maken. Laat ze weten of /dat hulp gewenst is en doe het 
desnoods een keer voor als ze onwetend zijn t.a.v. veldafmeting etcetera. Deze zaken staan 
overigens allemaal duidelijk uitgelegd in voor iedereen toegankelijke materialen op de KNVB 
website. 

 

16.6 Ontvangst en introductie tegenstander en spelbegeleiders en scheidsrechter 
AFSPRAAK 40 

De Teammanager treedt op als gastvrouw/-heer voor de Gasten 

De Teammanager zorgt voor ontvangst en eventuele ondersteuning van de Gasten. Op deze wijze kan 
een samenwerking worden gevormd met Teamstaf van de Gasten ten behoeve van een voor alle 
spelers zo plezierig mogelijke wedstrijd. 
Bespreek eventuele bijzonderheden (denk aan organisaties van penalty’s na de wedstrijd, delen van 
kleedkamers, bijzonderheden ten aanzien teamsamenstelling, verwachtingen ten aanzien gedrag 
publiek enzovoorts). 
De Teammanager draagt zorg dat de kleedkamer van de Gasten in goede staat wordt achtergelaten. 

 

AFSPRAAK 41 

De Teammanager treedt op als gastvrouw/-heer voor de Spelbegeleider / Scheidsrechter 

De Teammanager zorgt voor ontvangst en eventuele ondersteuning en verzorging van de 
Spelbegeleider / Scheidsrechter. De Teammanager stelt de Spelbegeleider / Scheidsrechter voor aan 
de Teamstaf van de Gasten. Op deze wijze wordt een goede start gemaakt aan het tonen van Respect 
voor de vrijwillige Spelbegeleider / Scheidsrechter en wordt een samenwerking tussen Spelbegeleider 
/ Scheidsrechter en Teamstaf van beide teams ten behoeve van het plezier van de spelers bevorderd. 

 

ADVIES 21 

Werk samen met het wedstrijdsecretariaat ten behoeve van de ontvangst van Gasten en 
Spelbegeleider / Scheidsrechter 

Het wedstrijdsecretariaat fungeert als centraal punt waar de Spelbegeleider / Scheidsrechter en 
Teamstaf van de twee ploegen samenkomen. Er is een tafel en koffie / thee. Als het meezit melden 
alle drie zich rond hetzelfde tijdstip en wordt de verbinding eenvoudig gemaakt. In gevallen dat dit 
niet zo uitkomt, is het handig om het wedstrijdsecretariaat even te laten weten waar je bent en te 
vragen of ze kunnen helpen in het proces van introductie. 

 

16.7 No show 
AFSPRAAK 42 

In het geval dat de Gasten niet komen opdagen, dient telefonisch contact opgenomen te worden 
met de tegenstander en wordt dit gemeld bij het wedstrijdsecretariaat 

In het geval dat de Gasten niet komen opdagen, treed dan tijdig in overleg met het 
wedstrijdsecretariaat. Misschien is er gebeld door de Gasten. Misschien niet, neem dan contact op de 
vereniging van de gasten. Contactgegevens zijn beschikbaar in voetbal.nl. Overleg bij vertraging met 
het Wedstrijdsecretariaat wat mogelijkheden zijn binnen het speelschema voor de dag.  
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Zorg altijd dat het wedstrijdsecretariaat op hoogte is. De wedstrijdsecretaris zal een en ander 
doorgeven aan de KNVB. 

 

16.8 Spelers briefing 
AFSPRAAK 43 

Ongeacht of dit noodzakelijk is voor omkleden; verzamelen alle teamleden zich in de kleedkamer 
voor een korte briefing voor de wedstrijd 

Houd rekening met de gedragskenmerken dus: 

• Houd het kort 

• Geef niet teveel informatie mee; focus op een paar dingen 

• Altijd opbouwend positief 

• Wees voorzichtig met teveel / weinig aandacht voor specifieke spelers, neem daar liever ever 
separaat / 1-op-1 de tijd voor 

Wees consequent. Zorg dat het een voorspelbaar ritueel is voor de kinderen. Dit geeft rust en 
vertrouwen en komt zowel het plezier als de prestatie ten goede. 
Doe de briefing in afwezigheid van de ouders / verzorgers en andere belangstellenden. Maak er echt 
even 5 minuten in alle rust voor het alleen het team van. Dit voorkomt afleiding, inconsistente 
aanwijzingen, helpt bij de focus van het kind op het voetbalspel en ondersteunt de vorming van een 
team. 

 

ADVIES 22 

In principe wordt de wedstrijdbriefing door de Trainer / Coach vervuld 

In gevallen dat er verschillende functionarissen zijn die de Teamstaf vormen, maak afspraken over wie 
de briefing verzorgt. Gezien de voetbaltechnische aarde, is het gebruikelijk dat de Trainer / Coach de 
briefing verzorgt. 
Zorg er in ieder geval voor dat het duidelijk is wie het doet. Laat het door 1 persoon doen. Meerdere 
aanwijzingen van meerdere personen resulteert echt niet in een grotere effectiviteit. Probeer een min 
of meer vaste structuur te gebruiken. Voorspelbaarheid zorgt voor rust en begrip. 

 

16.9 Warming up 
AFSPRAAK 44 

Voor aanvang van de wedstrijd doet een team altijd een gezamenlijke warming up 

De warming up speelt naast een fysieke rol, ook een belangrijke rol in de meer mentale 
voorbereiding. Door samen een warming up te doen, krijgt een kind de kans om zich te richten op de 
wedstrijd. 
Maak het niet te lang of te intensief maar zorg wel voor een ritueel waarbij het kind zich op het veld, 
met teamgenoten en een bal op de wedstrijd kan voorbereiden. 
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16.10 Veldindeling en posities langs het veld 
AFSPRAAK 45 

We houden ons aan de veldindeling en posities langs het veld zoals door de KNVB bepaald. 

Positie trainers, spelbegeleider en ouders langs het veld De posities van de trainer, de 
spelbegeleider/scheidsrechter en de ouders langs het veld kunnen van invloed zijn op het spelplezier 
van spelers. In deze leeftijdscategorieën draait het vooral om het plezier van de spelers en de 
individuele ontwikkeling op het veld, zonder dat spelers onnodige druk en instructies van buitenaf 
krijgen. Om dit spelplezier optimaal te stimuleren en daarnaast een veilige wedstrijdomgeving te 
creëren gebruiken we op advies van de KNVB de volgende posities langs het veld: 

• Trainers: samen met de medespelers op minimaal 2 meter van de veldbelijning 

• Ouders/supporters: buiten de veldomheining of op minimaal 4 meter van de veldbelijning. 

• Spelbegeleiders: aan de lange zijde van het veld, aan de kant van de trainers om eventueel 
makkelijk met elkaar te overleggen. 

Waar nodig spreken we gasten en toeschouwers aan om te zorgen dat ook zij zich in het belang van 
de spelers aan deze afspraken houden. 
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16.11 Coaching 
AFSPRAAK 46 

Coaching vindt plaats in het ‘’coachvak’’ 

De coach neemt plaats in het coachvak van het veld, dus niet vlakbij het publiek of achter het doel en 
indien van toepassing wel vlakbij de spelbegeleider. De reden hiervoor is: 

• Maakt het glashelder voor de spelers wie de coach is en dat er een onderscheid is dus publiek 
en coach 

• Maakt het mogelijk om samen te werken met coach van de tegenstanders en de 
spelbegeleider 

• Maakt het voor de Coach en de spelers mogelijk om zich op de wedstrijd en niet het publiek 
of andere zaken te richten 

 

AFSPRAAK 47 

Coaching vindt voornamelijk plaats in de time-outs en rust; houdt ook dan de aanwijzingen positief 
en beperkt 

Pupillen hebben naast rust en concentratie al hun aandacht nodig voor het spel. Laat ze spelen. Ze 
hebben slechts een beperkte capaciteit om tijdens het spel aanwijzingen op te volgen. Ze 
interpreteren aanwijzingen zwart-wit waardoor aanwijzingen tijdens het spel voor verkeerd worden 
opgevat en averechts werken. Bewaar aanwijzingen voor tijdens de time-outs en de rust. 
Dit geeft het meeste plezier, het kind kan zelf ontdekken en is het meest effectief voor de 
ontwikkeling. 

 

AFSPRAAK 48 

Coaching altijd positief opbouwend en specifiek 

Aanwijzingen worden door de pupillen zwart-wit geïnterpreteerd. Wees daarom niet verrast dat als je 
‘’achteruit’’ roept ze achterwaarts gaan lopen. Of als je roept ‘’let op je mannetje’’ dat ze alleen naar 
de betreffende speler gaan kijken en de bal uit het oog verliezen. 
Zorg dat je tijdens een wedstrijd geen nieuwe zaken / termen introduceert. Doe dit in overleg met de 
Trainer tijdens trainingen. 
Geef speler de ruimte en de rust om te spelen. Bewaar aanwijzingen voor tijdens de time-outs en de 
rust en beperk aanwijzingen tijdens het spel en als je het doet; wees specifiek. 

 

AFSPRAAK 49 

Coaching gebeurt alleen door de COACH (of later door teamgenoten als dit zo is afgesproken) 

De pupillen zijn echt niet gebaat bij, vaak conflicterende, aanwijzingen van alle kanten. In lijn met 
eerdere gestelde, ze hebben aandacht voor zichzelf en het spel nodig. 
Spreek met de spelers af dat ze alleen de aanwijzingen van de coach horen en opvolgen. 
Spreek met de ouders af dat ze geen aanwijzingen geven; aanmoedigen is prima, maar dan wel voor 
alle spelers. 
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AFSPRAAK 50 

Wees je bewust van je eigen emoties en zorg dat je het uiten hiervan altijd ten dienste van de 
spelers doet 

Kinderen zijn zich heel bewust van emoties van ouderen en reageren hierop. Het is voor hun 
spelplezier niet bevorderlijk als Teamstaf en publiek; boos, geïrriteerd, onrustig enzovoorts is. Bewaar 
je rust en richt je op wat je kunt doen en zeggen om de kinderen te helpen in hun speelplezier. 
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16.12 Vorm een team in het coachvlak 
ADVIES 23 

Houd wisselspelers bij je in het coachvlak 

Door wisselspelers bij je in het coachvlak te houden, borg je dat wisselspelers zoveel mogelijk bij het 
spel betrokken blijven. Bij wisselbeleid conform afspraken is een wissel nooit heel lang en moet het 
kind best bij de les kunnen blijven. Vraag het kind eventueel om ergens op te letten tijdens het spel. 
Daar leert het kind van en houdt het kind betrokken. Typisch vinden ze het prettig om een bijdrage te 
leveren ook al staan ze even in de wissel. Je houdt ze er letterlijk en figuurlijk bij. Dat is prettig voor 
een speler. 
Belangrijker nog is dat je ze door ze in het coachvlak te houden je ze wat afschermt van de invloed 
van het publiek. Op deze wijze werk je aan eenduidige Coaching en vermijd je dat de spelers nog even 
een goedbedoelde maar soms niet effectieve, aanwijzing krijgen van iemand langs de lijn. 

 

ADVIES 24 

Houd de spelers bij je in het veld of in het coachvlak tijdens rust en time-outs 

Houd het team bij elkaar. Iedereen hoort erbij en je schermt ze af van de invloed van het publiek. Hoe 
vaak gebeurt het niet dat de spelers even hun waterfles bij papa/mama gaan halen er volgens een 
hele briefing krijgen? Dit is niet bevorderlijk voor ze. Houd ze bij het spel dat op het veld en niet 
daarbuiten plaatsvindt. De speeltijden zijn op leeftijd afgestemd, dus dit moeten ze gewoon 
aankunnen. 
Zorg voor het invullen van de randvoorwaarden zoals het zorgen dat trainingsjasjes voor de 
wisselspelers en drankflessen in het coachvlak liggen zodat er geen praktische redenen / excuses zijn 
om toch nog naar de andere kant te gaan. 
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16.13 Ouders / publiek 
AFSPRAAK 51 

De Teammanager werkt samen met de ouders / verzorger om te zorgen dat ze het voor de kinderen 
gewenste gedrag vertonen 

Ouders / verzorgers: 

• Stimuleren hun kind om naar de training en wedstrijd te gaan 

• Wonen zelf ook regelmatig de wedstrijden en trainingen bij 

• Ze moedigen positief en plezierig aan 

• Helpen met leren winnen en verliezen 

• Geven complimenten geven en troosten. 
Leg ouders / verzorgers uit dat hun goede voorbeeld heel belangrijk is voor hun kind. Ouders / 
verzorgers leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen door ze bijvoorbeeld zelf de tas te laten 
dragen, door ze zelf spullen en rommel op te laten ruimen en door erop toe te zien dat ze bijdragen 
aan een goede sfeer in de groep. Houd rekening met ouders / verzorgers die zelf niet hebben gesport 
in verenigingsverband of niet bekend zijn met geschreven en ongeschreven regels. Vraag ook naar 
hun verwachtingen en wensen.  
 
Absoluut ongewenst is dat ouders / verzorgers: 

• Zich bemoeien met de opstelling 

• Mee-coachen of instructies geven 

• Zich op het veld of in het coachvlak begeven 

• Kind straffen na een minder geslaagde actie. 
 
Wat te doen bij ongewenst gedrag langs de lijn? Spreek een ouder / verzorger die tijdens de wedstrijd 
buiten zijn boekje gaat kort aan. Leg duidelijk uit wat ze niet moeten doen en waarom niet. 
Wat als het escaleert? Spreek een ouder / verzorger die tijdens de wedstrijd buiten zijn boekje gaat, 
kort aan. Blijf vooral rustig, herinner hem aan de afspraken, vraag hem na de wedstrijd / op een ander 
meer geschikt moment even verder te spreken. ‘Ik begrijp dat u zo betrokken bent, maar ouders / 
verzorgers moedigen alleen aan.’ 
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ADVIES 25 

Wees doortastend 

Vaak wordt het bovenstaande als het moeilijkste aspect ervaren door Teammanagers. ‘’Wees 
doortastend’’ is gemakkelijk gezegd maar is in de praktijk vaak lastig. Hieronder staan een aantal tips 
om hierbij te helpen: 

• Zorg bij het starten van het seizoen dat ouders / verzorgers duidelijk instructie krijgen over 
wat van ze wordt verwacht. Leg uit waarom en wees duidelijk over hoe belangrijk het is ook 
voor het plezier van hun kind. Als alle ouders / verzorgers dit ondersteunen, dan heb je ook 
een basis om mensen aan te spreken 

• Probeer onderscheid te maken tussen ‘’ongewenst’’ en ‘’het zou beter als’’. Hiermee kun je 
voor zelf beslissen hoe en wanneer je iemand aanspreekt 

• Het is soms verbazend hoe hoog emoties van ouders / verzorgers kunnen oplopen tijdens 
wedstrijden. Houd hier rekening mee. Overweeg iemand niet in de heetst van de strijd aan te 
spreken maar wacht bijvoorbeeld even tot de time-out 

• Overleg buiten de wedstrijden om met ouders / verzorgers. Herhaal indien nodig de 
afspraken en de noodzaak. Vraag ouders / verzorgers om hier elkaar in te helpen 

• Overleg met Spelbegeleider / Scheidsrechter; ook zij kunnen publiek aanspreken op 
ongewenst gedrag 

• Als je zorgt dat je de eerdergenoemde afspraken deelt en volgt dan resulteert dit ook bij 
ouders / verzorgers in meer begrip en wellicht minder lastige vragen. Als je je laat meevoeren 
in waan de het moment en de drang tot prestatie (die een Teammanager veelal weldegelijk 
voelt, dit is natuurlijk), dan begeef je je al snel op hellend vlak. 

Je kunt altijd even overleggen met de Jeugdcommissie. Deze heeft ook geen toverstaf hiervoor maar 
kan wellicht wel helpen. 

 

16.14 Strafschoppen na de wedstrijd 
AFSPRAAK 52 

Na afloop van de wedstrijd worden er door beide teams strafschoppen genomen 

Na afloop van de wedstrijd wordt er door beide teams strafschoppen genomen. Voor pupillen is het 
nemen van een strafschop elke keer weer een mooie afsluiting van een wedstrijd en zorgt voor een 
grote plezierbeleving. Dit geldt voor de spelers van het winnende team, maar zeker ook voor de 
spelers van het team dat de wedstrijd verloren heeft. Iedereen krijgt een doelkans en er wordt veel 
gescoord. De strafschoppen worden bij de 6 tegen 6 wedstrijdvorm genomen op 7 meter vanaf het 
doel en bij 8 tegen 8 wedstrijdvorm op 9 meter van het doel. 

 

ADVIES 26 

Houd de spelers bij elkaar 

Uit respect en als voorbereiding op de de-briefing in het belangrijk dat alle spelers bij elkaar blijven bij 
de het nemen van strafschoppen. Vooral jonge pupillen hebben als gevolg van hun 
gedragskenmerken een natuurlijke neiging om na het nemen van hun eigen strafschop klaar te zijn en 
hun eigen weg te vervolgen. 
Schakel eventueel een ouder / verzorger in om te helpen om de spelers na het nemen van hun 
strafschop op te vangen zodat ze ook de strafschop van de andere spelers zien en gezamenlijk naar de 
de-briefing gaan. 
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16.15 De-briefing 
AFSPRAAK 53 

Verzorg direct na de wedstrijd een korte debriefing 

Houd dezelfde richtlijnen als voor de briefing aan. Zorg dat de kinderen van hun Coach het goede 
gevoel mee naar huis krijgen en uitkijken naar de volgende training / wedstrijd. 
Maak er een ritueel van zodat ze weten dat het komt en ze niet direct na hun laatste balcontact 
uitvliegen met hun eigen emoties. Neem even de tijd om als compleet team samen te komen. Laat 
ouders ook weten dat dit verwacht wordt – ongeacht of er wel / niet door de betreffende spelers 
gedouched wordt. 
Doe het ‘’afgeschermd’ van ouders / verzorgers, zodat het een rustig moment is voor het team en de-
briefing eenduidig is. 

 

16.16 Douchen 
ADVIES 27 

Stimuleer samen douchen na de wedstrijd 

VSV Vreeswijk stimuleert het samen douchen na de wedstrijd. Zorg, in gevallen dat er niet gedouched 
wordt, in ieder geval wel voor een gezamenlijk debriefing na de wedstrijd. 

 

16.17 Rituelen 
AFSPRAAK 54 

Zorg dat he team minimaal de door de KNVB gedefinieerde rituelen uitvoert 

Bij de definitie van de verschillende spelvormen (meer informatie te vinden op de website van de 
KNVB) heef de KNVB verschillende rituelen beschreven zoals het geven van een hand en dergelijk. 
Voor deze rituelen ook daadwerkelijk consequent uit. De rituelen zijn ondersteunend aan het 
spelplezier van de kinderen. Consequent uitvoeren zorgt voor voorspelbaarheid en daarmee rust voor 
de kinderen wat hun spelplezier ten goede komt. 

 

16.18 Limonade 
ADVIES 28 

Vraag een ouder / verzorger om limonade te brengen voor Gasten en eigen team in de rust 

Bij VSV Vreeswijk thuiswedstrijden is er voor zowel het thuisteam als de Gasten is er in de kantine een 
kan limonade en bekers beschikbaar. Vraag ouders / verzorgers deze tijdig op te halen zodat deze 
tijdens de rust genuttigd wordt. 
Weer een ritueel en een rustmomentje voor de spelers. 
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16.19 Kleedkamer 
AFSPRAAK 55 

Na afloop laten we de kleedkamers netjes achter, ook die van de Gasten controleren we hierop 

Respectvol omgaan met faciliteiten van de vereniging en respect voor ander gebruikers is belangrijk. 
Alleen op deze manier dragen we samen zorg voor een prettige omgeving voor de spelers. 

 

AFSPRAAK 56 

Wanneer je een kleedkamer aantreft die niet netjes is achtergelaten, dan meld je dit bij het 
wedstrijdsecretariaat 

Op deze manier kan herleid worden wie zich niet aan de afspraken heeft gehouden en kan hierop 
worden aangesproken. 

 

ADVIES 29 

Overweeg om spelers om de beurt ‘’corvee’’ te geven 

Op deze manier draagt iedereen bij aan een zo prettige mogelijke omgeving en leren de spelers het 
belang hiervan waarderen. Veel meer dan even aanvegen eventueel wat dingetjes in de prullenbak en 
even kijken of er niets is achtergelaten is het. Paar minuutjes werk. 

 

ADVIES 30 

Adviseer om spullen mee te nemen naar het veld 

Bij VSV Vreeswijk maar ook bij andere verenigingen staat de capaciteit van kleedkamers onder druk 
en worden ze vaak gedurende de wedstrijd door anderen gebruikt en kunnen ze niet afgesloten 
worden. Om diefstal en verlies van eigendommen te voorkomen is het advies aan spelers / ouders / 
verzorgers om bezittingen mee te nemen naar het veld. 
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17 Scouts 
AFSPRAAK 57 

Licht de Jeugdcommissie is als iemand van het team is benaderd door een scout 

Het kan voorkomen dat je door een externe scout wordt benaderd, die vraagt naar de naam van een 
speler uit je team. Zij bekijken jeugdwedstrijden en beoordelen spelers. Indien een speler door zijn 
kwaliteiten opvalt en maken deze hiervan een rapport op. 
VSV Vreeswijk is een FC Utrecht RAC vereniging, wat in hoofdlijnen betekent dat FC Utrecht ons 
ondersteunt in spelersontwikkeling en wij hen toegang geven tot talent. Principe afspraak met FC 
Utrecht is dat zij de vereniging op de hoogte brengen van een scouting bezoek. 
Mogelijk bezoeken ook andere partijen wedstrijden zonder dat dit vooraf gemeld is. 
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18 Blessures 
AFSPRAAK 58 

Neem geen risico bij mogelijke blessures. Het belang van het kind gaat voor de wedstrijd of training 

Werk met ouders / verzorgers samen om te zorgen dat er geen risico wordt genomen ten aanzien van 
(mogelijke) blessures. Adviseer bij twijfel altijd een bezoek bij de fysiotherapeut en/of huisarts. 
Op vastgestelde trainingsavonden en vastgestelde tijden is er bij VSV Vreeswijk een fysiotherapeut 
aanwezig die als eerste aanspreekpunt voor (vermoedelijke) blessures kan dienen. Exacte informatie 
is op de website van VSV Vreeswijk te vinden. 
Bij afwezigheid kan er toegang worden verkregen tot de ruimte en eerste hulpmiddelen met dezelfde 
sleutel als de voordeuren van de kleedkamers. 
OOK IS ER IN DE EHBO RUIMTE EEN AED BESCHIKBAAR. 
Icepacks zijn beschikbaar in de kantine. 
Aarzel bij noodgevallen niet om noodnummers te gebruiken. 
Meldt ernstige blessures bij de wedstrijdsecretaris. 

 

ADVIES 31 

Geef aandacht aan kinderen die aangeven pijn te hebben 

Vooral voor de jongere spelers is het moeilijk om onderscheid te maken tussen een schrikreactie, een 
pijntje en een blessure. 
Wissel in voorkomende gevallen het kind, zodat je langs de lijn aandacht kunt geven en het kind niet 
de druk voelt om maar weer op te staan. 
Geef het kind aandacht als het aangeeft pijn te hebben. Vraag even door. Onderken dat het “vast 
pijnlijk is” omdat het ‘’een flinke botsing’’ was. Vraag of je er even naar moet kijken, gebruik wat 
‘’toverwater’’ of iets dergelijks en geef een compliment. In veel gevallen zal het kind er daarmee weer 
overheen zijn en klaar om weer klaar zijn om te spelen. 
In andere gevallen is er wellicht iets meer aan de hand. Neem bij twijfel geen risico en oefen geen 
druk uit op het kind; het is maar een potje voetbal! 

 

ADVIES 32 

Oefen liever geen druk uit op kinderen die zich ‘’aanstellen’’ 

Het komt voor dat kinderen pijntjes gebruiken om zich te ontdoen van druk die ze ervaren. Dit kan 
overkomen als ”aanstellen.’’ Oefen in deze gevallen liever geen druk uit op deze kinderen. Het kan 
namelijk wellicht juist de ervaring van druk zijn die dit gedrag veroorzaakt. Neem ook hier even de tijd 
voor kind. Onderken de gevoelens en probeer te achterhalen hoe het kind zich echt voelt want plezier 
is het allerbelangrijkste. 
Laat het kind gerust even bijkomen in de wissel en vraag aan het kind of / wanneer het weer klaar is 
om te spelen. Overleg even met ouders / verzorgers; zodat ze begrijpen waarom het kind even in de 
wissel heeft gestaan en om samen te werken een het vergroten van het plezier. 
Let er wel op dat het de Coach, en niet de spelers is, die uiteindelijk bepaalt of er gewisseld wordt. 
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19 Ranglijsten 
AFSPRAAK 59 

We volgen het beleid van de KNVB houden we geen (schaduw) ranglijsten en standen bij voor de 
Onder8 tot en met Onder10 competities 

De KNVB houdt geen rangen en standen bij voor de jeugd in de 6x6 spelvorm (Onder8 tot en met 
Onder10). De ratio hierachter is dat kinderen van deze leeftijd vooral bezig met het hier en nu en de 
wedstrijd op de dag zelf en uiteraard willen ze die winnen. Maar mocht dat niet lukken, kunnen ze 
nog steeds net zo blij zijn door bijvoorbeeld die ene mooie actie, dat fantastische doelpunt of de 
gescoorde strafschop na afloop. Het bijhouden van een competitie en het toewerken naar een 
kampioenschap is vooral van waarde en belang voor de trainers, leiders en ouders. Het heeft helaas 
ook vaak als bijwerking dat het gedrag van deze volwassenen richting de kinderen – en naar elkaar – 
er niet positiever op wordt. In het belang van het spelplezier van de kinderen zijn daarom de rangen 
en standen door de KNVB afgeschaft. Wel houdt de KNVB de uitslagen bij. Zo kan de KNVB op een 
dynamische manier zorgen dat teams van ongeveer dezelfde speelsterkte tegen elkaar spelen. 
VSV Vreeswijk ondersteunt en volgt dit beleid. 
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20 Kampioenschappen 
ADVIES 33 

Meldt aanstaande kampioenschappen tijdig bij de kantinecoördinator 

Wanneer een jeugdteam kampioen geworden is kan dat gevierd worden in de kantine, per spelend 
kind krijg je dan 1 bakje patat en 1 drankje. Maak hierover goede afspraken met de dienstdoende 
kantinecoördinator. Zo weten beide partijen wat er van elkaar verwacht word. 
Maak, als hier van de ouders / verzorgers goedkeuring voor is, foto’s en schrijf hierover een leuk 
stukje voorop de website en stuur dat naar website@vsvvreeswijk.nl 
Let op. Bij de Onder 8 tot en met Onder 10 is er geen sprake van kampioenschap en wordt in lijn met 
voorgaande Afspraak een en ander ook niet als zodanig ‘’gevierd’’. Wat natuurlijk wel mogelijk is om 
inzet, leuk seizoen en dergelijke te vieren. Dat is altijd leuk en motiverend voor jongere kinderen. 
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21 Speler- / team van maand 
In samenwerking tussen Sponsoring en de Jeugdcommissie wordt een speler- en team van de maand 

geselecteerd. 

Doel van de speler- van de maand is een speler die dat verdient / nodig heeft extra motivatie te geven 

en om de binding tussen Jeugd en Zondag 1 / Dames 1 te verstreken. 

ADVIES 34 

Overweeg het nomineren van team voor team van de maand als motivatie voor gewenst gedrag 

Overleg met de Jeugdcommissie of / hoe ‘’team van de maand’’ functioneel ingezet kan worden voor 
het sturen op gedrag.. 

 

ADVIES 35 

Gebruikt speler- en team van de maand voor het realiseren van grotere teambinding; maak er een 
evenementje van voor het hele team en aanhang 

Uitreiking van de opsteker is een mooi moment om buit het veld samen te komen, wat te drinken, 
kortom er klein feestje van te maken wat altijd goed is voor binding, plezier en motivatie. 
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22 Toernooien 
AFSPRAAK 60 

Uitnodigen en inschrijven voor toernooien geschiedt in samenspraak met de Toernooicommissie 

Werk met de toernooi-commissie samen. Zo ontstaan er geen planningsconflicten en ontstaan er 
synergiën ten aanzien van het goed bezette en goed georganiseerde toernooien voor de kinderen. 

 

ADVIES 36 

Begin, in samenspraak met de Toernooicommissie, vroegtijdig met het bespreken van toernooien 
met de teamstaf van (prettige) tegenstanders 

Op deze manier borgen we een kwalitatief en kwantitatief goed bezoek voor thuistoernooien en 
krijgen we toegang tot de gewenste uittoernooien. 
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23 Oefenwedstrijden 
AFSPRAAK 61 

Ook oefenwedstrijden plannen en organiseren we in samenspraak met de wedstrijdsecretaris 

De wedstrijdsecretaris is het centrale punt voor planning van alle wedstrijden. Daarom verlopen alle 
zaken in relatie tot planning en wijzigingen van wedstrijden via hen. De Wedstrijdsecretaris werkt met 
de KNVB, andere verenigingen en veldenbeheer aan een sluitende planning van de wedstrijden. 
Alle procedures ten aanzien hiervan staan vermeld op de website van VSV Vreeswijk. 
De teammanager is verantwoordelijk voor het werven van tegenstanders voor oefenwedstrijden 
Dit kan door contact te onderhouden met tegenstanders uit de reguliere competitie en/of door het 
gebruiken van de daarvoor beschikbare media zoals Facebook groepen. 

 

ADVIES 37 

Neem contact op de Jeugdcommissie en Wedstrijdsecretaris wanneer je oefenwedstrijd zoekt 

Soms gebeurt het dat de Jeugdcommissie en / of Wedstrijdsecretaris wordt benaderd ten behoeve 
van oefenwedstrijden. In principe worden deze uitnodigingen met de teams gedeeld. 
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24 Nieuwe leden 
AFSPRAAK 62 

Aspirant leden melden zich bij de ledenadministratie aan; in overleg met de Jeugd coördinatoren 
worden spelers uitgenodigd voor 3 proeftrainingen 

Om de introductie en het aannemen van nieuwe leden gecontroleerd te laten verlopen wordt voor de 
introductie, inschrijving en aanname van nieuwe leden het proces zoals op de website van VSV 
Vreeswijk omschreven gevolgd. Door het volgen van dit proces borgen we dat er over en weer meer 
realistische verwachtingspatronen zijn, we geen risico’s nemen ten aanzien van onverzekerde spelers 
en we het overzicht houden ten aanzien best mogelijke plaatsing van nieuwe leden. 
Maak gerust aspirant leden enthousiast maar verwijs ze naar de afgesproken routes zoals ook 
omschreven op de website van VSV Vreeswijk voor proeftrainingen en inschrijven. 

 

AFSPRAAK 63 

Nieuwe leden worden door de Jeugdcommissie aan de wachtlijst of team toegewezen 

De Jeugdcommissie houdt overzicht van alle nieuwe leden en plaatsingen. Op volgorde van 
inschrijving worden mogelijkheden voor een gepast plaatsing bepaald en besloten of er overgegaan 
moeten worden tot plaatsen van een speler op de wachtlijst. 
 
Spelers op de wachtlijst: 

• Worden niet in een team geplaatst 

• Trainen wel mee en worden ten behoeve van hiervan door Teammanager in training 
gerelateerde communicatie meegenomen 

• Worden door teammanagers met voorrang uitgenodigd voor gepaste invalbeurten bij teams 
 
Op deze wijze worden wachtlijst spelers zoveel mogelijk betrokken zonder dat dit resulteert in een 
boventallig aantal wisselspelers voor team. 

 

  



Handleiding Teammanagers  
VSV Vreeswijk Onderbouw Jeugd 

63 

25 Privacy beleid 
AFSPRAAK 64 

We zorgen dat we bekend zijn met en ons houden aan het privacy beleid van de vereniging 

Op de website van VSV Vreeswijk is het privacy beleid van VSV Vreeswijk gepubliceerd. In het belang 
van onze leden en hun ouders / verzorgers dragen we zorg dat we hiervan op de hoogte zijn en het 
beleid uitvoeren. 
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26 KNVB materiaal 
ADVIES 38 

Maak gebruik van de materialen die de KNVB ter beschikking stelt 

De KNVB publiceert regelmatig nieuw materiaal die van waarde kan zijn voor Teammanager. Deze 
materialen zijn beschikbaar op de website van de KNVB. 
Gebruik deze materialen. 
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