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Inleiding 

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van v.v. Onstwedder Boys. Het jeugdbeleidsplan is opgesteld om structuur te 

geven aan de organisatie van het jeugdvoetbal bij Onstwedder Boys. Vanuit een visie en doelstellingen zijn 

afspraken, richtlijnen en regels opgesteld voor de organisatie van het jeugdvoetbal bij v.v. Onstwedder Boys. 

Door het vastleggen van afspraken, richtlijnen en regels kan de vereniging toewerken naar een eenduidig en 

gestructureerd jeugdbeleid.  

In dit jeugdbeleidsplan staat een overzicht van organisatiestructuur van de jeugdcommissie binnen de club 

beschreven, evenals functieomschrijvingen van de jeugdcommissieleden, gedragsregels voor trainers, 

stagiaires, leiders en jeugdleden. Tevens zijn draaiboeken voor diverse activiteiten opgenomen, zoals het 

pannenkoekentoernooi en het schoolvoetbaltoernooi. Het jeugdbeleidsplan heeft als doel om als richtlijn te 

dienen voor alle, binnen de jeugdafdeling, betrokken partijen om de jeugd zo goed mogelijk te begeleiden en te 

laten voetballen.  

Het jeugdbeleidsplan is herzien en door ontwikkeld vanuit het jeugdbeleidsplan dat is opgesteld door de 

jeugdcommissie in 2010. Het jeugdbeleidsplan 2010 is opgesteld door Peter de Jong, Koen Schaap en Nick 

Wagenaar. De herziene verzie is opgesteld door Koen Schaap, gecontroleerd door Gert Veldhuis, Rick Wakker  

en Jan Hidde Wilzing en geaccordeerd door het bestuur van v.v. Onstwedder Boys. 
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Visie jeugdvoetbal 

Binnen het jeugdvoetbal bij Onstwedder Boys staat plezier in het voetbal op de eerste plaats. Elk jeugdlid 

voetbalt met plezier bij Onstwedder Boys of dit nu op sociale gronden, sportieve gronden en/of ontwikkeling 

gebaseerd is. Onstwedder Boys begeleidt haar jeugd in de voetbalopleiding aan leeftijdscategorie gerelateerde 

aspecten binnen het voetbal op een zo geschikt mogelijke wijze. Voetbal ontwikkeling binnen Onstwedder Boys 

wordt op basis van sportieve kenmerken ingevuld om zo de jeugd, binnen haar eigen kunnen, maximaal 

mogelijk te kunnen ontwikkelen. Hiervoor maakt Onstwedder Boys zoveel mogelijk gebruik van gediplomeerde 

en gecertificeerde jeugdtrainers en enthousiaste jeugdleiders. 

Doelstelling jeugdvoetbal 

De algemene doelstelling van de jeugdopleiding binnen de voetbalvereniging Onstwedder Boys is om alle 

jeugdspelers zo goed mogelijk te begeleiden in hun voetbalontwikkeling. Een opleiding waarbij spelplezier, 

opleiding en prestatie samen gaan. Een specifieke doelstelling is om jeugdspelers zodanig op te leiden dat 

minimaal 2 spelers per seizoen doorstromen naar het eerste elftal. Per seizoensjaar worden nieuwe 

doelstellingen geformuleerd.  

Jeugdcommissie v.v. Onstwedder boys 

De jeugdcommissie van Onstwedder Boys is een commissie die zich bezig houdt met de zaken betreffende de 

jeugd en het jeugdvoetbal binnen de vereniging. De jeugdcommissie is geen jeugdbestuur, maar valt onder het 

bestuur van de vereniging en werkt in opdracht van én samen met het bestuur. De jeugdcommissie heeft de 

volgende functies. 

De jeugdcommissie: 
 functioneert als commissie in geheel 

 is eenduidig en duidelijk binnen de jeugdafdeling 

 communiceert duidelijk naar de jeugdleden en de betrokkenen 

 creëert een klimaat waarin alle jeugdleden met plezier voetballen 

 stimuleert de sportieve ontwikkeling van alle jeugdleden 

 biedt ondersteuning aan jeugdleiders in het begeleiden van de jeugdteams 

 biedt ondersteuning aan jeugdtrainers in het geven van trainingen 

 is laagdrempelig aanspreekbaar voor jeugdleden, jeugdleiders, jeugdtrainers en ouders 

 stimuleert de vereniging om een actief jeugdbeleid te volgen 

 zorgt voor samenstelling van de jeugdteams 

 brengt voorstellen en adviezen in binnen het bestuur 

 koppelt terug naar alle leden middels clubblad, website of de algemene ledenvergadering 

 organiseert activiteiten voor de jeugd, zoals toernooien, clinics, uitjes, etc. 

  



 

5 

 

Organisatiestructuur jeugdcommissie 

De jeugdcommissie bestaat in principe uit vier leden: 

1. Jeugdvoorzitter  

2. Jeugdsecretaris 

3. Lid (bij voorkeur een jeugdleider) 

4. Lid (bij voorkeur een jeugdtrainer) 

Het aantal leden van de jeugdcommissie kan afwijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdvoorzitter 

De jeugdvoorzitter is, in principe, bestuurslid binnen het bestuur van de voetbalvereniging en waarborgt het 

beleid aangaande de jeugd binnen het bestuur. Tevens waakt hij ervoor dat overige beslissingen die genomen 

worden binnen het bestuur de jeugd niet (of zo min mogelijk) schaden of koppelt bestuursvoorstellen terug 

naar de jeugdcommissie  voor advies. De jeugdvoorzitter heeft de volgende taken/ functies.  

De jeugdvoorzitter: 
 leidt de vergaderingen van de jeugdcommissie 

 leidt de vergaderingen met jeugdleiders en jeugdtrainers 

 brengt punten gesteld door de jeugdcommissie in binnen het bestuur en v.v. 

 is aanspreekpunt voor ouder(s)/ verzorgers van jeugdleden. 

  

Bestuur  

Onstwedder Boys 

Jeugdcommissie 

Jeugdtrainers Jeugdleiders Jeugdteams 
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Jeugdsecretaris 

De jeugdsecretaris regelt de communicatiestroom binnen de jeugdcommissie. Zowel inkomende als uitgaande 

communicatie verloopt via de jeugdsecretaris. Communicatie met officiële instanties als bijv. de KNVB 

geschiedt via, of desnoods in overleg met/ in opdracht van, de algemeen secretaris. De jeugdsecretaris heeft de 

volgende taken. 

De jeugdsecretaris: 
 verzorgt de communicatiestroom vanuit en naar de jeugdcommissie, zowel intern als naar andere 

verenigingen. 

 is het eerste aanspreekpunt voor alle schriftelijke en elektronische communicatie betreffende de jeugd 

binnen Onstwedder Boys 

 zorgt voor een agenda voor de jeugdcommissievergadering, jeugdleidersoverleg of jeugdtrainersoverleg 

 zorgt voor notulen van de eerder genoemde bijeenkomsten 

 zorgt voor de benodigde gegevens/ documenten voor tijdens de eerder genoemde genoemde 

bijeenkomsten 

 communiceert met jeugdleiders over oefenwedstrijden/ toernooien 

Lid jeugdcommissie 

Een lid van de jeugdcommissie is bij voorkeur iemand die jeugdleider of jeugdtrainer is (geweest). Het 

jeugdcommissie lid heeft de volgende taken/ functies. 

Een lid van de jeugdcommissie: 
 is aanspreekpunt voor jeugdleiders/ jeugdtrainers 

 denkt mee in het beleid m.b.t. de jeugd 

 is betrokken bij de te organiseren toernooien 

 bewaakt de functie van de jeugdcommissie 

 bewaakt de doelstelling(en) van het jeugdbeleidsplan 
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Afspraken jeugdcommissie 

Jeugdcommissie vergaderingen 

De jeugdcommissie vergadert één keer per maand. Hier kan vanaf geweken worden. De leden van de 

jeugdcommissie mogen agendapunten inbrengen voor de vergadering. De jeugdsecretaris zorgt dat er vooraf 

een agenda wordt rondgestuurd (incl. bijbehorende stukken). Tijdens een vergadering worden vaste punten 

besproken: vorige notulen, binnengekomen stukken, punten vanuit het bestuur en punten voor het bestuur. 

Deze punten worden aangevuld met overige agendapunten. De agenda en bijbehorende stukken worden 

tenminste twee dagen voorafgaand aan de vergadering verstuurd door de jeugdsecretaris. De notulen worden 

maximaal drie dagen na de vergadering verstuurd door de jeugdsecretaris. 

Jeugdleiders overleg 

De jeugdcommissie streeft er naar om regelmatig overleg te hebben met de jeugdleiders. Hiervoor wordt een 

jeugdleideroverleg georganiseerd in de kantine van Onstwedder Boys. Specifieke data zijn hiervoor niet 

vastgelegd, maar er wordt per periode gekeken. Bij aanvang competitie najaarsreeks, vlak voor de winterstop, 

bij aanvang competitie voorjaarsreeks en bij einde voetbalseizoen. 

Vaste agendapunten zijn: bespreking per team over de huidige stand van zaken.  

Jeugdtrainers overleg 

De jeugdcommissie streeft er naar om regelmatig overleg te hebben met de jeugdtrainers. Hiervoor wordt een 

jeugdtrainers overleg georganiseerd in de kantine van Onstwedder Boys. Specifieke data zijn hiervoor niet 

vastgelegd, maar er wordt per periode gekeken. Bij aanvang competitie najaarsreeks, vlak voor de winterstop, 

bij aanvang competitie voorjaarsreeks en bij einde voetbalseizoen. 

Bij de bijeenkomst aan het einde van het seizoen zorgt de jeugdcommissie voor een vrijwilligersvergoeding 

voor de jeugdtrainers. De vergoeding voor de jeugdtrainers wordt vastgesteld door het bestuur. De 

jeugdsecretaris zorgt voor een overzicht van de vergoeding voor de penningmeester. 

Overige afspraken 

Materialen 

De jeugdcommissie zorgt in samenspraak met het materiaalbeheer voor de zachte materialen binnen het 

jeugdvoetbal. Met zachte materialen worden shirts, ballen, waterzak, pionnen etc. bedoeld. De 

jeugdcommissie inventariseert de materialen aan het eind van het seizoen en overlegt met het 

materiaalbeheer over de benodigde materialen voor het nieuwe seizoen. Uitgangspunt is: de jeugd van 

Onstwedder Boys voetbalt met goed materiaal.  

Consumpties 

Elk team van Onstwedder Boys dat kampioen wordt krijgt van de jeugdcommissie patat met consumptie 

aangeboden. Aan het eind van het seizoen krijgen alle teams een consumptie van de jeugdcommissie. 

Jeugdvoetbal activiteiten 

De jeugdcommissie streeft er naar diverse activiteiten te organiseren voor de jeugd. Er wordt actief gezocht 

naar bijvoorbeeld trainingclinics van Betaald Voetbal Organisaties (BVO's), voetbalwedstrijden BVO's, 

teamuitjes en bingo voor de pupillen etc.  
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Afspraken jeugdvoetbal 

Samenstelling jeugdteams 

Elk voorjaar wordt door de jeugdcommissie een concept indeling gemaakt van de jeugdteams voor het 

daaropvolgende seizoen. De jeugdcommissie betrekt de jeugdtrainers bij de vorming van de conceptindeling. 

Nadat de conceptindeling gevormd is, wordt een jeugdleiderbijeenkomst gehouden waarin de jeugdleiders hun 

mening kunnen geven. In principe wordt na de bijeenkomst de indeling zo spoedig mogelijk definitief gemaakt. 

De jeugdleden worden op leeftijdscategorie ingedeeld in een team wat past bij deze leeftijdscategorie. De 

jeugdcommissie heeft de vrijheid om de teamindeling zo te maken zoals het hen bekoort. 

De leeftijd van de jeugdleden op 1 januari telt. Vervolgens wordt gekeken naar de individuele kwaliteiten van 

de speler. Wanneer een speler uitzonderlijke kwaliteiten vertoont en in een hoger team ook tot de beste 

spelers behoort, kan een speler vervroegd over naar een hoger team. 

Voor trainen met de F pupillen houdt Onstwedder Boys het jaartal van de speler aan waarin het zes jaar wordt. 

F pupillen mogen pas wedstrijden spelen als zij binnen zes maanden de leeftijd van zes jaar bereiken.  

Pupillenteams 

F en E (en soms D pupillen) voetballen in pupillenteams. Voor de pupillenteams geldt dat ze op half veld met 

minimaal 7 tegen 7 spelen. Wanneer een team uit meer dan 8 personen bestaat, kan in overleg met de 

tegenpartij de afspraak gemaakt worden om 8 tegen 8 te spelen. Onstwedder Boys streeft er naar om 

pupillenteams van 7 - 9 spelers te vormen. Teams met maximaal 10 spelers wordt toegestaan. Spelers die zich 

gedurende het seizoen aanmelden voor voetbal, waardoor de teams de bovenste grens van 10 spelers 

overschrijdt, kunnen trainen tot het eerstvolgende indelingsmoment (indelingsmomenten zijn in de zomerstop 

en de winterstop). Daar wordt gekeken naar een mogelijke herindeling van de pupillenteams. In de tijd tot de 

nieuwe indeling is het aan de leiders om roulerend nieuwe leden mee te nemen. 

Jeugdteams 

D, C, B en A junioren voetballen in jeugdteams. Voor jeugdteams geldt dat ze op groot veld met 11 tegen 11 

spelen. Onstwedder Boys streeft er naar om jeugdteams van 14 spelers te vormen. Ondergrens van jeugdteams 

is bij voorkeur 13 spelers, de bovengrens is bij voorkeur 15 spelers. Incidenteel kan het voorkomen dat teams 

de grenzen overschrijden. Indien dat voorkomt worden afspraken gemaakt over het lenen van spelers uit 

andere teams. 

Wanneer een team spelers uit een ander team leent, is de regel dat de speeltijd van de eigen teamleden niet 

ten koste gaat van de speeltijd van de geleende spelers. Wanneer een speler uit een hoger team geleend dient 

te worden, komen alleen de spelers in aanmerking waarvoor dispensatie is verleend.  

De jeugdteams werken met spelerspassen. Dit zijn persoonlijke passen die gerelateerd zijn aan de spelers in het 

team. De passen dienen ten alle tijden in de bestuurskamer te blijven. Uitzondering is wanneer vertrektijd voor 

opening kantine is; de jeugdleider kan de pasjes dan op donderdagavond halen uit de bestuurskamer. Pasjes 

worden door de jeugdleiders meegenomen naar uitwedstrijden. Indien nodig worden pasjes tussen 

jeugdleiders van één team uitgewisseld. Wanneer een speler geleend wordt, is de leider van het lenende team 

verantwoordelijk voor de distributie van de pas. 
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Trainingen 

De trainingen van Onstwedder Boys worden gegeven op sportpark "de Boskamp" aan de Lijnackerslaan 1 te 

Onstwedde. Voor elke training is een jeugdtrainer aangesteld die binnen de gegeven tijden de training 

verzorgd. Tijdens trainingen zijn faciliteiten van het kleedkamercomplex beschikbaar, zodat jeugdleden er 

gebruik van kunnen maken. De kleedkamers blijven open tijdens de trainingen. Jeugdleden dienen ervoor te 

zorgen dat waardevolle spullen niet in het zicht liggen. Onstwedder Boys is niet aansprakelijk voor diefstal van 

waardevolle spullen. Douchen na training is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.  

Een training begint op de aanvangstijd. Dit is de eerst genoemde tijd in de weergave. Een training eindigt op de 

eindtijd. Dit is de tweede tijd in de weergave. Trainingen zijn te bezichtigen voor ouders/ verzorgers/ broertjes 

& zusjes of vriendjes. Tijdens de trainingen dienen toeschouwers zich niet met de trainingen te bemoeien.  

Onstwedder Boys streeft er naar om gekwalificeerde, gecertificeerde en/of gediplomeerde jeugdtrainers de 

trainingen te laten verzorgen. Uitgangspunt: de jeugd bij Onstwedder Boys krijgt kwalitatief goede trainingen 

die bijdragen aan de ontwikkeling als voetballer. Onstwedder Boys stelt de volgende regels aan trainingen: 

 De jeugdspeler zorgt dat hij/zij op tijd is voor de training, tot maximaal 15 minuten voor aanvang van de 

training 

 Afmelden voor trainingen is verplicht.  

 Melden van verlate aanvang is verplicht. 

 De jeugdspeler die niet van de douchefaciliteiten gebruik maakt, verlaat na de training het sportpark. 

 De jeugdspeler die van de douchefaciliteiten gebruik maakt, zorgt ervoor dat deze faciliteiten netjes achter 

gelaten worden 

 Jongens en meisjes douchen gescheiden. Tijdens de douchemomenten (na de training) zijn de kleedkamers 

wederzijds verboden terrein 

 Zorg voor passende kleding tijdens trainingen: voetbalschoenen, sportkleding (hemdjes zijn niet 

toegestaan) Scheenbeschermers zijn niet verplicht, maar wij adviseren deze te dragen 

 Wees zuinig op het materiaal, zoals ballen, pionnen, hesjes, etc. 

 Wees bewust van je gedrag tijdens de training. Er wordt niet geschopt, geslagen, gespuugd of gescholden 

 Het is niet toegestaan het sportpark te verlaten tijdens de trainingen, tenzij dit in overleg met de trainer/ 

leider is 

 Er wordt niet gepest. Op het voetbalveld wordt gevoetbald en stimuleren we elkaar om te voetballen 

 Bij het niet naleven van deze regels zal de jeugdcommissie passende maatregelen treffen 

 Afgelastingen van trainingen per team worden door de jeugdtrainer gecommuniceerd met de ouders 

 Algehele afgelasting wordt besproken met de jeugdtrainers en centraal via website en sociale media 

gecommuniceerd worden naar ouders 

De trainers kunnen hun voorkeuren aangeven bij de jeugdcommissie.   
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Herfst- en winterperiode  

De trainingen zullen in de winterstop doorgaan, mits de weersomstandigheden het toelaten. Bij slecht weer in 

de herfst- en winterperiode zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 Bij zacht weer wordt er gewoon volgens trainingschema getraind 

 Bij extreem weer wordt tijdig gecommuniceerd met de jeugdtrainers over wel of niet doorgaan van de 

trainingen. Bij extreem weer kan gedacht worden aan: natte sneeuw, hagel, stormachtig weer, onweer 

 Indien de veldomstandigheden slecht zijn wacht de jeugdcommissie op het advies van het veldbeheer 

over het wel of niet door laten gaan van trainingen. De jeugdcommissie zal vanuit het advies een 

besluit nemen over algehele of gedeeltelijke afgelasting van trainingen 

 Bij vorst zullen pupillen 1x per week trainen en junioren 2x per week. Hierbij zullen de trainers de 

trainingen aanpassen naar de veldomstandigheden 

 Algehele afgelasting van trainingen wordt direct via de leiders en centraal via de website en sociale 

media gecommuniceerd met de ouders 

In de winterstop zullen op zaterdag zaaltrainingen gehouden worden in "de Bast". Hiervoor zal voor de einde 

van de najaarscompetitie  een schema gemaakt worden en zal dit gecommuniceerd worden naar trainers en 

leiders. De jeugdcommissie zorgt voor de zaalballen tijdens deze trainingen. 

Kaboutervoetbal 

Onstwedder Boys biedt gratis trainingen aan voor kinderen van vier en vijf jaar oud om ze kennis te laten 

maken met het spelletje voetbal. Deze trainingen, vanaf nu kaboutervoetbal, vinden plaats op 

zaterdagochtenden op door de jeugdcommissie aangegeven data. Kaboutervoetbal begint om 10:00 uur op het 

veld naast de kantine en zal omstreeks 10:45 uur eindigen. Aan het einde van kaboutervoetbal krijgen de 

kinderen die mee doen ranja aangeboden door de vereniging. Kaboutervoetbal wordt gegeven door 

(beginnende) jeugdtrain(st)ers van de vereniging. Uitgangspunt: kinderen spelenderwijs laten kennismaken 

met het spel voetbal. 
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Wedstrijden 

De wedstrijden van Onstwedder Boys worden op de zaterdag gespeeld, uitgezonderd de ingelaste wedstrijden 

op doordeweekse avonden. De thuiswedstrijden van Onstwedder Boys worden gespeeld op sportpark "de 

Boskamp" aan de Lijnackerslaan 1 te Onstwedde. Het sportpark is op zaterdag voor iedere belangstellende 

geopend. Wel dienen bezoekers de huisregels in acht te nemen, welke besproken worden onder het kopje 

"Onstwedder boys & ouders". 

De wedstrijden van pupillen worden op half veld gespeeld. Om de velden van Onstwedder Boys zijn hekken 

geplaatst. Het veld is tijdens wedstrijden alleen toegankelijk voor spelers, jeugdleiders/ jeugdtrainers en de 

scheidsrechter. Een ieder ander dient achter de hekken plaats te nemen. De scheidsrechters bij 

pupillenwedstrijden zijn veelal jeugdspelers uit de oudere jeugdteams. De wedstrijden van junioren worden op 

heel veld gespeeld. Hier geldt ook dat het veld alleen toegankelijk is voor spelers, jeugdleiders/ jeugdtrainers 

en de scheidsrechter & grensrechters. 

De jeugdleden hebben allemaal evenveel recht op speeltijd. Er wordt van de jeugdleider verwacht dat hij geen 

verder selectiebeleid binnen het team opstelt, zodat bijvoorbeeld altijd dezelfde spelers in het veld staan en 

dezelfde speler aan de kant zit. Hier houdt de jeugdcommissie toezicht op. Overigens kan trainingsopkomst wel 

als criterium gezien worden. Spelers die minder vaak op trainingen verschijnen dan andere spelers, kunnen 

door de jeugdleider ook vaker wissel worden gezet. 

Als er bij wedstrijden een beroep op jeugdleden uit andere teams wordt gedaan, hebben spelers uit het eigen 

team voorrang op speeltijd voor de geleende spelers.  

Afgelasten  

Wedstrijden laten afgelasten kan alleen in uitzonderlijke en uitzichtloze situaties. Voordat tot afgelasting 

overgegaan wordt dienen leiders zelf te denken aan oplossingen om het team te laten voetballen. Daarbij 

wordt altijd de jeugdcommissie benaderd en zij denken mee in de oplossing. Indien een wedstrijd afgelast dient 

te worden, wordt zo ver mogelijk voor de wedstrijddag contact gezocht met de wedstrijdsecretaris. 

Indien de tegenstander de wedstrijd laat afgelasten, wordt de leider van het betreffende team zo ver mogelijk 

voor de wedstrijddag gebeld door de wedstrijdsecretaris. 

Scheidsrechters 

De scheidsrechters bij pupillenwedstrijden zijn veelal jeugdspelers uit de oudere jeugdteams. Zij hebben 

hiervoor een cursus gehad via de KNVB. Bij Onstwedder Boys evalueren wij de scheidsrechters regelmatig en 

streven er naar om twee keer per jaar een avond aan te bieden, waarin zij bijgesproken worden in regels en 

gedrag door een ervaren (club)scheidsrechter. De overige scheidsrechters zijn scheidsrechters die al jaren 

ervaring hebben in het jeugd- en seniorenvoetbal. 
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Onstwedder Boys en meisjes  

Onstwedder Boys heeft sinds 2008 een damesteam. De vereniging streeft er naar om een damesteam in stand 

te houden.  

Onstwedder Boys maakt in de voetbalopleiding geen onderscheid tussen meisjes en jongens. In de begeleiding 

zit echter verschil met jongens, aangezien het merendeel meisjes meer waarde hechten aan het sociale 

gebeuren. Daarom heeft de jeugdcommissie richtlijnen opgesteld voor meisjesvoetbal binnen Onstwedder 

Boys 

Jeugdspeelsters vanaf 14 jaar bij Onstwedder Boys mogen, indien het verzoek daarvoor komt, mee spelen bij 

de vrouwen. Hier gelden de volgende afspraken voor:  

 Beroep op jeugdleden kan alleen wanneer speelstertekort onderling niet opgelost kan worden 

 Het verzoek moet via de jeugdleiders van de teams waarin de meisjes voetballen lopen 

 Er wordt gewerkt met een roulatiesysteem, zodat niet steeds dezelfde meisjes gevraagd worden 

 De jeugdcommissie wordt op de hoogte gebracht van het verzoek van de dames 

 Eigen wedstrijden bij de jeugd gaan voor op de wedstrijden van de vrouwen 

Richtlijnen meisjesvoetbal 

 Behandel de meisjes binnen het voetbal net als de jongens 

 Bied meisjes privacy: qua kleedkamer niet indelen bij jongens/mannen! Bij thuiswedstrijden zorgt de 

wedstrijdsecretaris ervoor dat meisjes niet bij jongens ingedeeld zijn. Bij uitwedstrijden zorgt de 

wedstrijdsecretaris ervoor dat bekend is dat er meisjes in het bezoekende team spelen, de leider houdt er 

zicht op dat meisjes in een aparte kleedkamer komen. 

 Zorg voor een enthousiast kader waarin meisjesvoetbal kan plaatsvinden 

 Stimuleer talentvolle meisjes en ook jongens (bijv. 1x per week extra trainen met jongens, langer bij 

jongens voetballen, in een hoger team voetballen) 

 Zorg voor duidelijke afspraken, meisjes/vrouwen hechten waarde aan het sociale aspect 

 Zorg voor geschikte, enthousiaste trainers en leiders die met meisjes kunnen en willen omgaan 

 Luister naar wat de meisjes zelf willen en probeer daar uitvoering aan te geven (indeling etc.) 

 Meisjes mogen op hun 14
e
 over naar de dames, tenzij ze zelf bij de jeugd willen blijven  
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Toernooien 

Jeugdteams bij Onstwedder Boys nemen aan het eind van het seizoen deel aan toernooien van andere 

verenigingen. De afspraak is dat elk team, in overleg met de betreffende leiders, bij twee toernooien wordt 

aangemeld. Aanmelding voor toernooien wordt gecommuniceerd met de jeugdleiders. De jeugdleiders kunnen 

aangeven of zij aan meer of minder toernooien willen deelnemen. 

Pannenkoekentoernooi 

Elk jaar organiseert Onstwedder Boys een pannenkoekentoernooi voor F & E pupillen. Hiervoor is een 

draaiboek opgesteld, welke in de bijlage is opgenomen. De jeugdcommissie streeft er naar rond eind mei/ 

begin juni een datum te vinden voor het pannenkoekentoernooi. De datum wordt gecommuniceerd met het 

bestuur. 

Schoolvoetbaltoernooi 

Onstwedder Boys organiseert elk jaar een schoolvoetbaltoernooi waarbij scholen in Onstwedde en Alteveer 

worden uitgenodigd om met teams deel te nemen. Hiervoor is een draaiboek opgesteld, welke in de bijlage is 

opgenomen. 

Oefenwedstrijden 

Aanvragen voor oefenwedstrijden binnen de jeugd lopen via de jeugdsecretaris en worden aangemeld bij de 

wedstrijdsecretaris. Ten alle tijden geldt dat de wedstrijdsecretaris op de hoogte moet zijn van 

oefenwedstrijden. 
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Gedragsregels jeugdspelers v.v. Onstwedder Boys 

Alle jeugdspelers van v.v. Onstwedder Boys: 

 komen gemaakte afspraken met leiders en trainers na 

 melden zich op tijd af voor wedstrijden en/of trainingen 

 tonen respect voor de scheidsrechter en accepteren de beslissingen van de scheidsrechter 

 spelen volgens de bekende en afgesproken regels 

 gedragen zich sportief in en rond het veld 

 genieten van de overwinning zonder de tegenstander te kleineren 

 feliciteren de tegenstander als ze hebben gewonnen 

 schelden niet op (mede)spelers en pesten en discrimineren niet binnen of buiten het veld 

 gaan normaal met materialen van de club om 

 laten de kleedkamer na gebruik netjes achter 

 hebben respect voor andermans eigendommen en blijven daar vanaf 

 tonen respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers 

 spreken andere jeugdleden die zich niet aan de regels houden correct aan 
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Jeugdleiders v.v. Onstwedder Boys 

De voetbalteams van Onstwedder boys hebben leiders nodig om de teams te begeleiden tijdens 

wedstrijddagen en/of toernooien. Iedereen kan zich aanmelden om leider van een voetbalteam te worden, 

bijvoorbeeld ouders of andere familieleden, voetballers van Onstwedder Boys. Jongeren mogen zich 

aanmelden als leider, mits er een volwassen medeleider is. De jeugdcommissie kijkt naar geschiktheid en wijst 

de jeugdleiders aan voor de jeugdteams. Daarbij is voetbalervaring wenselijk, maar niet verplicht. Een leider die 

zich aanmeldt bij Onstwedder boys voor een jeugdteam gaat akkoord met, en houdt zich aan de volgende 

gedragsregels. 

De jeugdleider: 
 is een voorbeeld voor zijn/ haar team en houdt rekening met taalgebruik, gedrag en houding (zowel naar 

kinderen, scheidsrechters, grensrechters, etc) 

 behandelt de kinderen allemaal als spelers van het team en trekt geen kinderen voor 

 treedt op passende wijze op bij wangedrag van spelers in en rond het veld bij wedstrijden 

 dient sociaal belang van wedstrijden te zien in balans met sportief belang 

 stemt taalgebruik af op de spelers en benadert het team op niveau van de leeftijdscategorie 

 voert samen met mede leider één beleid omtrent het team 

De jeugdleider gaat akkoord en houdt zich aan de volgende afspraken. 

De jeugdleider: 
 maakt bij aanvang van het voetbalseizoen een overzicht van wedstrijden, rijdbeurten en eventueel 

wasbeurten voor de shirtjes (de jeugdcommissie kan hierbij helpen) 

 is verantwoordelijk voor het materiaal (shirts, waterzak, ballen) wat hem/ haar bij aanvang van het seizoen 

gegeven is. Indien er problemen zijn met materiaal geeft hij/zij dit tijdig aan. De materialen worden aan 

het eind van het seizoen ingeleverd volgens gemaakte afspraken 

 geeft tijdig bij de jeugdcommissie aan als er problemen met speler(s) of ouders van spelers zijn 

 is aanspreekpunt voor ouders van het team, voor de jeugdcommissie en jeugdtrainer van het betreffende 

team en zorgt voor de communicatie rondom het team 

 is vertegenwoordiger namens de vereniging voor en bij tegenstanders en gedraagt zich hiernaar 

 neemt zoveel mogelijk deel aan jeugdleiderbijeenkomsten die door de jeugdcommissie georganiseerd 

worden 

 heeft overleg met de trainer over spelopvattingen en opstellingen 

 komt regelmatig naar de trainingen om te zien wat spelers leren, om dit te gebruiken in wedstrijden 

 

De gedragsregels en afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen, indien nodig, tussentijds worden 

aangepast.  

 

De jeugdleiders bij Onstwedder Boys krijgen een jas ter beschikking van Onstwedder Boys gedurende de tijd 

dat hij/ zij leider is 
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Jeugdtrainers v.v. Onstwedder Boys 

De jeugdteams van Onstwedder Boys worden door de week getraind door, door de jeugdcommissie benaderde 

trainers. Iedereen die het leuk lijkt om training te geven bij Onstwedder boys, kan zich aanmelden bij de 

jeugdcommissie. De jeugdcommissie beslist over geschiktheid om training te geven. Dit kan beoordeeld 

worden door die persoon een oefentraining te laten doen. Een jeugdtrainer die aangesteld wordt door de 

jeugdcommissie, gaat akkoord met de volgende gedragsregels. 

De jeugdtrainer: 
 is een voorbeeld voor zijn/ haar team en houdt rekening met taalgebruik, gedrag en houding 

 zorgt ervoor dat hij ruim op tijd aanwezig is 

 maakt duidelijke afspraken met het team voor het hele seizoen 

 rookt niet in bijzijn van de kinderen 

 staat zonder drugs- of alcohol(gebruik) op het veld 

 gebruikt de mobiele telefoon niet gedurende de training, behalve voor tijdsbewaking 

De jeugdtrainer gaat akkoord en houdt zich aan de volgende afspraken. 

De jeugdtrainer: 
 is bij voorkeur gediplomeerd of gecertificeerd of heeft de ambitie om daarvoor een opleiding te volgen 

 is verantwoordelijk voor het materiaal wat hem/ haar in bruikleen gegeven wordt.  

 streeft er naar dat elke speler plezier heeft op de trainingen en creëert een vrolijke, sportieve en fanatieke 

sfeer 

 zorgt voor trainingsoefeningen gericht op het beter maken van de spelers en het team 

 past trainingen aan als het niveau verschilt met het niveau van het team door het makkelijker of moeilijker 

te maken 

 houdt rekening met: 

- De basisvaardigheden van het team  

- De problemen die in wedstrijden gezien worden 

- Het kwaliteitsverschil binnen het team 

- De moeilijkheidsgraad van trainingsoefeningen  

 maakt gebruik van de vier L's in de training: 

- Loopt de oefening/ training 

- Lukt de oefening/ training 

- Leeft de oefening/ training 

- Leert de oefening/ training 

 communiceert met jeugdleider(s) over het voetballen van het team in de wedstrijden 

 communiceert met jeugdleider(s) als er problemen met kinderen tijdens trainingen zijn. 

 zoekt zelf vervanging of een oplossing (bijvoorbeeld een andere dag/tijd) wanneer hij/ zij geen training kan 

geven. 

 neemt deel aan jeugdtrainerbijeenkomsten die door de jeugdcommissie georganiseerd worden 

 neemt deel aan informatieve avonden over jeugdvoetbal, op uitnodiging van de jeugdcommissie 

 geeft tijdig bij de jeugdcommissie aan als er problemen zijn of dreigen te ontstaan die met trainingen te 

maken hebben 
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Onstwedder Boys en de ouders 

Binnen de jeugd van Onstwedder Boys zijn de ouders onmisbaar. Elke zaterdag staan zij langs de kant hun 

kinderen aan te moedigen en te steunen. Daarnaast zijn sommige ouders actief als leid(st)er of op welke 

andere wijze dan ook binnen de voetbalvereniging. Enthousiast als ze zijn, roepen ouders hun kinderen op 

uitbundige wijze toe tijdens de wedstrijden, helaas niet altijd positief. Om de jeugd van Onstwedder Boys op 

een zo goed mogelijke manier te begeleiden in het leren voetballen, zal de jeugdcommissie wederzijdse 

verwachtingen naar de ouders kenbaar maken.  

Een aantal tips van Onstwedder Boys voor ouders: 

 Geef blijk van belangstelling. Ga dus zoveel mogelijk kijken naar wedstrijden en/of trainingen 

 Wees enthousiast en stimuleer uw kind en medespelers 

 Wees bewust van het feit dat spelers uw gedrag als voorbeeld zien 

 Help mee met de logistiek rondom een team: meerijden, shirts wassen, etc 

 Gebruik geen tactische kreten bij pupillen; zij hebben het al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de 

tegenstanders. 

 Laat het coachen over aan de trainers/leiders 

 Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren en dat komt vanzelf 

 Blijf altijd positief, juist bij verlies. Dat hoort ook bij het spel 

 Word niet boos of geïrriteerd als uw kind fouten maakt in het veld! Juist van fouten leren ze het meest 

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. 

 Bij even geen zin: stimuleer uw zoon/dochter het seizoen af te maken. Het halverwege stoppen kan een 

team in de problemen brengen. 

 Onstwedder Boys is geen opvangcentrum. Naast geplande activiteiten als trainingen en wedstrijden is er 

geen toezicht op uw kind 

 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind nadat deze het sportpark heeft verlaten.  
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Doelstellingen seizoen  

Onstwedder Boys heeft de volgende doelen voor het jeugdvoetbal voor seizoen (...) gesteld: 

 Alle jeugdteams zodanig in (laten) delen, zodat ze op niveau kunnen voetballen 

Voetbalbeleving hangt samen met de spanning die wedstrijden met zich mee brengen. Daar waar 

de spanning wordt weggenomen door het voetballen tegen teams boven of onder het niveau van 

het team, zal de voetbalbeleving verminderen. De jeugdcommissie let er op of teams op het juiste 

niveau zijn ingedeeld en is, met name bij de pupillen, hier actief bij betrokken. 

 Verbeteren van de individuele kwaliteiten van ieder jeugdlid 

De jeugdcommissie heeft waar mogelijk gediplomeerde en gecertificeerde jeugdtrainers 

aangesteld om de trainingen te verzorgen. De jeugdtrain(st)er die niet gekwalificeerd is, kan op 

kosten van de vereniging deelnemen aan jeugdtrainerscursussen of wordt verzocht deel te nemen 

aan informatieve avonden over jeugdvoetbal trainingen 

 Een maatschappelijk betrokken positie in het dorp en omliggende dorpen uitstralen 

Door kaboutervoetbal aan te bieden en dit door enthousiaste trainers te laten leiden, stimuleren 

we kinderen om door te gaan met voetballen in de F pupillen. Tevens worden trainingen 

opengesteld voor een ieder die kennis met voetbal en Onstwedder Boys wil maken 

 Aanbieden van diverse activiteiten voor de jeugd 
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Bijlagen 
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Pannenkoekentoernooi 

Draaiboek voorbereiding 

Voorbereidingsdraaiboek  

pannenkoekentoernooi  

v.v Onstwedder Boys 
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Uitvoeren 
in week .. 

Onderwerp Actie Check 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start brainstormen toernooien: 
 
- Wat voor toernooi word er georganiseerd? (bijv. 

pannenkoekentoernooi) 
- Voor wie wordt het toernooi georganiseerd? (F pupillen, E 

pupillen, A junioren?) 
- Hoeveel deelnemers per leeftijdscategorie? 

 
- Datum(s)? 
- Welk dag deel of welke dagdelen? 
- Welke teams moeten er deelnemen? (uit de buurt? Of 

willekeurig?) 
- Iets extra’s? (penaltybokaal, snelheid schieten, etc.? 

 

  

 Besluiten nemen: 
 
- Wat voor toernooi gaat het worden? 
- Voor welke leeftijdscategorie? 
- Hoeveel deelnemers per leeftijdscategorie? 
- Welke datum? 
- Welk dagdeel of welke dagdelen? 
- Aanvangstijden en einde toernooien per leeftijdscategorie? 
- Wel of geen iets extra’s? 

 

  

 Taken verdelen binnen de JC: 
 

- Wie wordt hoofd organisatie? 
- Wie verzorgt de PR? 
- Wie wordt gastheer tijdens het toernooi? 
- Wie word(en) aanspreekpunt tijdens het toernooi? 
- Wie regelt de prijzen? 

 

  

 Uitnodigingen klaar schrijven met: 
 
- Datum, start toernooi en einde toernooi 

Datum:  
Teams aanwezig:. 
Aanvang eerste wedstrijd:  
Afsluiting toernooi: 

- Voor welke leeftijdscategorie 
- Wat voor toernooi? (bijv. pannenkoeken toernooi) 

 
- Wanneer ontvangen programma boekje 
- Spelregels (kan evt. in de bijlage) 
- Deadline voor opgave. VOL = VOL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per leeftijdscategorie teams selecteren: 
 
- Bij voorbaat teams uit de buurt (bijv.: Alteveer, Wedde, 

Westerwolde, etc.) 
- Willekeurig door de provincie (bijv.: Westerlee, Veendam, etc. 
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Maak een lijst met teams die de voorkeur krijgen en een lijst met 
alternatieven. 
 
 
 

 Uitnodigingen versturen naar de teams die de voorkeur krijgen. 
Vermeld hierin duidelijk de deadline voor de opgave. De regel 
geldt; VOL = VOL 
 

  

 Wat is de stand van zaken na  de deadline? 
 
- Welke teams gaan deelnemen aan het toernooi? 
- Welke teams hebben er afgezegd? 
- Welke teams hebben er nog niet gereageerd? 
- Reminder versturen. 
- Overleggen of de alternatieven worden uitgenodigd! 
 

  

 Vrijwilligers benaderen: 
 
- Scheidsrechters (kijk hoeveel er nodig zijn) 

 
- Kantine personeel 
- EHBO 
- Eventuele bakkers voor pannenkoeken of hamburgers (dit kan 

ook via de supporters commissie) 
- Omroeper 

 

  
 
 

 Schema’s maken: 
 
- Wedstrijdschema 
- Takenverdeling 
- Programmaboekjes 
 
Deze worden gemaakt door de hoofd van de organisatie 

  
 
 

 Wat is de stand van zaken? 
 
- Zijn er genoeg deelnemende teams? 
- Zijn alle vrijwilligers geregeld? 
- Zijn alle schema’s in orde? 

 

  

 

Toelichtingen 

Start brainstormen toernooien 

De jeugdcommissie overlegt  of zij een toernooi willen organiseren aan het einde van het voetbalseizoen. 

Daarbij moeten zij eerst een aantal dingen op tafel gooien. Deze punten staan in het draaiboek vermeld.  

Besluiten nemen 

In de eerst volgende vergadering gaat de JC besluiten nemen. Er moeten knopen door worden gehakt. Welke 

punten dat zijn, staan in het draaiboek vermeld. 
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Taken verdelen binnen de JC 

Tijdens de aanloop richting het toernooi krijgt een ieder lid binnen de JC een taak of meerdere taken voor zijn 

rekening. Deze worden de 2
e
 JC vergadering verdeeld. 

In het draaiboek staan de belangrijkste taken. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat er meerdere taken zijn die 

misschien niet in het draaiboek staan vermeld. Verdeel deze taken en noteer het. 

Uitnodigingen klaar schrijven 

Voor de derde vergadering is er een concept uitnodiging klaar geschreven. Deze word besproken door de JC en 

word zo nodig aangepast. Punten die sowieso vermeld moeten worden in de uitnodiging, staan in het 

draaiboek. Zelf kan de JC deze punten aanvullen of misschien wel verminderen. 

Per leeftijdscategorie teams selecteren 

De JC bepaald voor welke leeftijdscategorie zij een toernooi organiseren. Dit kan voor één categorie zijn, maar 

ook voor meerdere.  

Het is handig om twee lijstjes te maken met teams. In het eerste lijstje worden teams genoteerd waarvan de JC 

denkt, die willen we er sowieso bij hebben, omdat ……. 

Op het tweede lijstje worden de alternatieven gezet, zodat je toch altijd teams achter de hand blijft houden die 

je dan alsnog kan uitnodigen.  

Natuurlijk kunnen ook alle teams tegelijk uitgenodigd worden.  

Uitnodigingen versturen 

Na dat de uitnodiging goedgekeurd is door de JC en de teams geselecteerd zijn, kunnen de uitnodigingen 

verstuurd worden. Noteer duidelijk de deadline voor wanneer de teams zich op kunnen geven en geef ook aan 

dat er een VOL = VOL regeling geldt.  

Stand van zaken na de deadline 

Bespreek hierin de punten die in het draaiboek gemeld staan. Behandel ze, overleg ze en spreek verdere 

afspraken af. 

Vrijwilligers benaderen 

Vier week voordat het toernooi begint word er gezocht na de nodige vrijwilligers. De belangrijkste vrijwilligers 

die nodig zijn tijdens een toernooi staan er vermeld in het draaiboek. Het zou kunnen dat JC meer vrijwilligers 

nodig heeft voor dit toernooi. Benader de vrijwilligers en maak afspraken met deze. Noteer deze afspraken en 

kom ze na.  

Schema’s maken 

Hoofd van de organisatie gaat 4 week van te voren de schema’s in orde maken. De schema’s staan vermeld in 

het draaiboek. Ook staan er voorbeelden hiervan verderop in dit draaiboek.  Stel de schema’s voor binnen de 

JC, verbeter ze waar nodig en maak ze gereed voor het toernooi. 
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Stand van zaken 

Dit is de laatste vergadering voor het toernooi. Bespreek wat allemaal geregeld is en bespreek wat er nog 

geregeld moet worden. Verdeel deze taken en voer ze nauwkeurig uit.  

Dagdraaiboek 

Maak tijdens het toernooi gebruik van het dagdraaiboek. 

Deelnemerslijst F pupillen 

 

Deelnemerslijst E pupillen 
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Programmaboekje pannenkoekentoernooi 

Programma boekje 

v.v. Onstwedder Boys 

 

 

 

E & F pupillen  

Pannenkoekentoernooi  

 

Zaterdag .. mei .... 
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Openingswoord 

Beste voetbalvrienden, 

We heten jullie allemaal hartelijk welkom op sportpark de Boskamp waar we voor de 4
e
 keer onze  E & F 

toernooien organiseren. Dankzij de inzet van onze jeugdcommissie en jullie deelname, hebben we weer in beide 

leeftijdscategorieën 2  poules kunnen maken. ’s Ochtend trappen we met 8 F- en 10 E-teams af, waarbij 

wisselend de leeftijdscategorieën in actie komen.  

 

Alle wedstrijden vinden plaats op het hoofdveld en tweede veld. Na afsluiting zijn er pannenkoeken voor alle 

teams. 

Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers die dit toernooi mogelijk maken bedanken voor hun inzet en veel plezier 

wensen. En in het bijzonder natuurlijk de panenkoekenbakkers. 

Rest mij niets anders dan alle spelers, begeleiders, scheidsrechters en toeschouwers  een mooi en sportief 

toernooi toe te wensen. 

 
Gert Veldhuis 
Jeugdvoorzitter  
v.v. Onstwedder Boys 
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Toernooi-informatie 

Respect: 
Graag bevelen wij het thema respect van de KNVB bij u aan:  

 Alleen de spelers en scheidsrechter staan in het veld.  

 De toeschouwers blijven buiten de omheining.  

 Stimuleer de kinderen alleen positief. 

 Geen commentaar op de scheidsrechters. 
 
Scheidsrechters: 
De scheidsrechters zijn spelers uit de B & C junioren. Zij hebben een korte cursus gehad van een ervaren 
scheidsrechter van de KNVB. 
 
Kleedkamers: 
De kleedkamer waarin uw team zich kan omkleden en douchen staat vermeld bij de poule indeling. Kleedkamer 
6 is beschikbaar voor alle meisjes en dan ook alleen toegankelijk voor meisjes en dames. 
 
Velden: 
Veld A is de helft van het hoofdveld het meest verwijderd van de kantine en veld B de helft van het hoofdveld 
aan de kantine zijde. Veld C is de helft van het tweede veld het dichtst bij het hoofdveld, veld D de helft van het 
tweede veld het verst van het hoofdveld. 
 
Kantine: 
De kantine is gedurende het hele toernooi geopend. In de kantine kunnen jullie vanzelfsprekend eten en drinken 
kopen. De leiders van elk team ontvangen een aantal consumptiebonnen. Buiten verkoopt de 
supporterscommissie broodjes hamburger. 
 
EHBO: 
Tijdens het toernooi is EHBO aanwezig. Zij zijn te vinden bij de toernooiorganisatie.  
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Poules & Wedstrijdschema F – pupillen 

 

Poule A Poule B 

 Team KK Klasse  Team KK Klasse 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

 

 

Tijd Veld Poule Wedstrijd Sch. Uitslag 

9:47 A A   - 

B    - 

C B   - 

D    - 

10:21 A A   - 

B    - 

C B   - 

D    - 

10:55 A A   - 

B    - 

C B   - 

D    - 
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Poules & Wedstrijdschema E – pupillen 

 

Poule A Poule B 

 Team KK Klasse  Team KK Klasse 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

 

 

Tijd Veld Poule Wedstrijd Sch. Uitslag 

9:30 A A   - 

B    - 

C B   - 

D    - 

10:04 A A   - 

B    - 

C B   - 

D    - 

10:38 A A   - 

B    - 

C B   - 

D    - 

11:12 A     A   - 

B        - 

C     B   - 

D    - 

11:30 A     A   - 

B    - 

C     B   - 

D    - 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Spelregels toernooi v.v. Onstwedder Boys 

1.  De leiders dienen zich minimaal 20 minuten voor aanvang toernooi te melden bij 

     de toernooi leiding. Hier ontvangen zij ook hun wedstrijdschema voor dit toernooi 

2.  De wedstrijden worden gespeeld volgens de richtlijnen van de KNVB. 

3.  De wedstrijden worden geleid door erkende scheidsrechters of jeugdleiders. 

4.  Ieder team dient 5 minuten voor de aanvang van hun wedstrijd gereed te staan bij  

     het veld waarop zij moeten spelen. 

5.  Indien er een speler uit het veld word gezonden, besluit de toernooi leiding  

     verdere consequenties voor deze speler.  

6.  De wedstrijden duren 15 minuten. 

7.  Er word centraal gestart en centraal afgefloten. Ook wanneer de teams nog niet  

     gereed staan op het veld, loopt de wedstrijdtijd wel verder. 

8.  Het eerst genoemde team heeft de aftrap en verdedigt het doel wat het dichtst bij  

     de kantine staat. 

9.  Eindigen in één poule meerdere teams gelijk, dan beslist het doelsaldo, is dit ook  

     gelijk, dan gaat men strafschoppen nemen. Elk team neemt minimaal 5  

     strafschoppen. Is er dan nog geen beslissing gevallen, nemen de teams om en om  

     één strafschop, tot dat er een beslissing gevallen is. 

10.  Het is NIET toegestaan om met voetbal schoenen de kantine te betreden 

11.  Gevallen waarin deze spelregels niet voorziet zal er een beslissing worden  

        genomen door de toernooi leiding. Tegen haar beslissing is geen beroep  

        mogelijk. 

12.  De scheidsrechter heeft het recht om een speler voor één keer minimaal vijf  

        minuten het veld uit te sturen in die wedstrijd die aan het spelen is. 

13.  Als het toernooi is afgelopen en er blijken vernielingen in de kleedkamer te zijn  

       gepleegd door een desbetreffende vereniging die daarin vertoefde zal er 

       schriftelijk of mondeling contact worden gezocht met deze vereniging. 

14.  De organiserende vereniging neemt geen enkel verantwoording voor vermiste  

        kostbare spullen. U kunt uw waardevolle spullen inleveren in de kantine. 

15.  Onze kantine is rookvrij. 

16.  De prijsuitreiking vindt direct na afloop van het toernooi plaats. 
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Seizoensstart draaiboek en regulering 

Om voor alle betrokkenen bij het jeugdvoetbal overzichtelijk te maken hoe zaken worden gereguleerd is er een 

overzicht gemaakt waarin alle activiteiten in een tijdspad zijn opgenomen. Omdat data per seizoen verschillen, 

zijn geen actuele data opgenomen. Deze zijn wel in te vullen als het speelschema voor het daaropvolgende 

seizoen bekend is. Het overzicht vindt u in de bijlagen. In dit hoofdstuk staan de diverse activiteiten uitgelegd. 

Indelen nieuwe jeugdteams voor het daaropvolgende seizoen: 

Indeling teams 
 de jeugdcommissie maakt op basis van leeftijdscategorieën een concept indeling en richt zich daarbij op 

individuele kwaliteiten van de spelers. 

 Indien verschuivingen nodig zijn, wordt er gekeken naar talentvolle spelers of bijzondere posities zoals een 

keeper. Indien nodig wordt er ook gekeken naar de verdeling van meisjes in een team.  

 De indeling wordt voorgelegd aan de jeugdtrainers en jeugdleiders en neemt adviezen mee in de 

besluitvorming. 

Benaderen leiders 

 De jeugdcommissie regelt de leiders voor het daarop volgende seizoen 

 Indien de leiders het jaar erop geen jeugdleider willen zijn, wordt gezocht naar andere jeugdleiders. Bij het 

zoeken ligt de focus op: 

 Het vermogen om een team te begeleiden, zowel in het veld als rondom het veld. 

- Voetbalinzicht 

- Sociale vaardigheden 

- Organisatorische vaardigheden 

- Leidinggevende kwaliteiten 

 Het aangaan van het leiderschap is voor één heel seizoen, beginnende vanaf moment dat de indeling 

bekend is totdat het laatste toernooi gespeeld is. 

 De leiders gaan akkoord met de taken die de jeugdcommissie heeft opgesteld (zie hoofdstuk 

"jeugdleiders v.v. Onstwedder boys"). 

Aanstellen trainers 

 De jeugdcommissie regelt de trainers voor het daarop volgende seizoen 

 Indien er trainers te kort komen voor het daaropvolgende seizoen, zal de jeugdcommissie gaan zoeken 

naar een jeugdtrainer. Bij het zoeken naar een jeugdtrainer wordt gelet op: 

 Het vermogen om een passende training samen te stellen en uit te voeren, daarbij te werk gaan 

vanuit: 

- Hoe gevorderd het team is (de basis) 

- Wat noodzaak is (vanuit wedstrijden) 

- Wat het team aankan (kwaliteitsverschillen) 

- Waar je met het team naar toe wilt (toekomst + visie) 

- Plezier in het voetballen bewerkstelligen 

 Het aangaan van trainerschap is voor één heel seizoen. Vanaf de eerste t/m de laatste training 

 De trainers gaan akkoord met de taken die de jeugdcommissie heeft opgesteld (zie hoofdstuk 

"jeugdtrainers v.v. Onstwedder boys"). 
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Datum Wat Wie Waar 

Begin juni  Nieuwe indeling volgend 
seizoen bekend 

Jeugdcommissie  

Begin juni Leiders volgend seizoen bekend Jeugdcommissie  

Begin juni Trainers bekend Jeugdcommissie  

Medio juni Materialen trainers 
inventariseren en samenstellen 
Per trainer: 

 x aantal hesjes 

 x aantal pionnen 

 x aantal ballen 

Jeugdcommissie i.o.m. 
materiaalbeheer 

Kantine 

Één week voor aanvang eerste 
wedstrijd 

Materialen uitdelen: 

 intrapballen 

 Wedstrijdshirts 

 Waterzak  

Jeugdcommissie Kantine 

Woensdagavond voor aanvang 
eerste training 

Trainersoverleg 
Overhandigen: 

 Sleutels complex 

 Uitleg lichtinstallatie 

 Draaiboek seizoen 

Jeugdcommissie & 
jeugdtrainers 

Kantine 

Woensdagavond voor aanvang 
eerste wedstrijd 

Leidersoverleg 
Overhandigen: 

 Draaiboek seizoen 

Jeugdcommissie & leiders Kantine 

Week voorafgaand aan de 
vakantiespelweek 

Eerste training voor alle jeugd Jeugdtrainers Voetbalvelden 

Medio oktober Starten draaiboek 
zomertoernooi 

Jeugdcommissie In vergadering 

Begin november Aanmelden zaaltoernooien 

 B, C & D - Pekela2000 

 E & F - Vieregge toernooi 
Vlagtwedde 

Jeugdsecretaris Nvt 

Medio november Indelen teams Vieregge 
toernooi 
Indelen teams Pekela 2000 

  

Begin december Indeling zaaltraining klaar en 
bekend gemaakt aan leiders & 
op de website 

 Trainingen volgens 
teamindeling toernooien 

  

Week voor de laatste 
wedstrijddag (speelschema) 

Laatste training voor de 
winterstop 

Jeugdtrainers Voetbalvelden 

Woensdagavond voor 
kerstvakantie 

Leidersoverleg Jeugdcommissie & jeugdleiders Kantine 

Aansluitend laatste 
jeugdtraining 

Trainersoverleg Jeugdcommissie & 
jeugdtrainers 

 

Tweede week na jaarwisseling Herstart jeugdtrainingen 

 B junioren - volgens schema 

 C junioren - volgens schema 

 D junioren - volgens schema 

 E pupillen - 1x per week 

 F pupillen - niet 

  

Woensdagavond voorafgaand 
aan de eerste wedstrijd in de 
voorjaarsreeks 

Leidersoverleg Jeugdcommissie  

Week voorafgaand eerste Herstart reguliere trainingen   
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wedstrijddag voorjaarsreeks 
(speelschema) 

Begin april Beginnen met indelen van de 
teams voor volgend seizoen 

Jeugdcommissie  

Zaterdag voor sluiting van de 
velden 

Pannenkoekentoernooi 
E & F pupillen 
Toernooi D junioren 
(zie draaiboeken) 
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Leeftijdskenmerken jeugd 

Leeftijdskenmerken F pupillen 

F- pupillen is voor kinderen in de leeftijd van vijf tot negen jaar. Deze groep heeft een aantal algemeen geldende leeftijdtypische 

kenmerken. Dit wil zeggen dat ze opgaan voor het merendeel van de doelgroep. 

 De kinderen hebben een grote speldrang. Ze doen de dingen om het plezier – van – het – doen. Anders gezegd: voor hen 

zijn bewegen en spelen hetzelfde. Spelen is het doel. (De doelstelling van de trainer is anders. Voor hem is spelen een 

middel om tot ontwikkeling te komen.) 

 De kinderen hebben een drang tot nabootsen. Elke nieuwe beweging/voetbalhandeling ontstaat uit een (goed) voorbeeld 

van de trainer of wat ze van hun idolen hebben gezien. 

 De kinderen hebben een groot uithoudingsvermogen. Ze kunnen veel in een relatief kort tijdbestek. Geef veel beurten, 

zodat ze al herhalend leren. Rustmomenten moeten wel tijdig worden ingelast. 

 De kinderen zijn snel afgeleid. Het voorbeeld van de luchtballon is exemplarisch. De bal is dan voor even helemaal niet 

interessant meer. Het enige dat de trainer kan doen, is erbij gaan liggen en meegenieten met de kinderen. Een 

reddingsmiddel is om de link te leggen tussen de vorm van de ballon en een voetbal, in de hoop dat de kinderen snel de 

draad weer oppakken 

 De kinderen kunnen zich maar een korte tijd richten op eenzelfde (uitdagende) activiteit. Hun zogenoemde spanningsboog 

bedraagt maximaal vijftien tot twintig minuten. 

 De kinderen zijn gericht op hun zelf. De jongste F-pupillen zijn hun kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en hebben het 

nog in zich om alles op zichzelf te betrekken. Dit egocentrisme (‘ik en de bal’, ‘ik en de wereld’, etc.) is een natuurlijk 

ontwikkelingsproces en gaat vanzelf over. (Dit is overigens niet te verwarren met egoïsme dat in een later stadium de kop 

op kan steken.) 

 De kinderen hebben nog weinig gevoel om dingen samen te doen. Op het eerste gezicht lijken ze wel samen te spelen cq. 

samen te werken, maar de schijn bedriegt. Wanneer – over een langere periode – hun spelgedrag nauwkeuriger word 

bekeken, dan word duidelijk dat ze naast elkaar tegelijkertijd, onafhankelijk van elkaar, dezelfde dingen doen. 

 De kinderen zijn nog niet in staat om aanwijzingen, gericht ‘op hun lijf’, om te zetten in daden. Tips, zoals ‘standbeen naast 

de bal’, ‘opendraaien na een balaanname’ snijden (nog) geen hout en moeten dan ook voorlopig worden vermeden.  

 Wanneer één bal in het spel is, leidt dit tot een gevecht om het kleinood. En eenmaal in balbezit, blijkt het toch heel lastig 

om de bal bij je te houden. Het motto is: ‘ik en de bal’. De eerstgenoemde kenmerken komen hierin nog tot uiting.  

 

Zoals gezegd gaan deze kenmerken op voor het ‘gemiddelde’ kind in deze leeftijd, zowel voor jongens als de meisjes die een 

gezamenlijk deel kunnen uitmaken van één spelersgroep. De fase waarin deze kinderen (vijf tot negen jaar) verkeren wordt door de 

KNVB de pupillenfase genoemd. Ze staan nog aan het begin van hun voetballoopbaan en moeten alles nog (spelenderwijs) leren. 

(Bron: Opleiding F-pupillentrainer , ‘zo doen wij dat Effies’.) 

Oefenstof F pupillen 

Richtlijnen vanuit de KNVB zijn dat elke training moet bestaan (alleen voor pupillen) uit: 

1. Mikken en scoren 

2. Pingelen 

3. Samenspelen 

4. Partij spel 

 

 

Leeftijdskenmerken E pupillen 
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Het is moeilijk om alle kinderen uit deze leeftijdsgroep over één kam te scheren. Toch zijn er wel enkele uitspraken te doen over het 

specifieke kenmerken. Het is van belang deze kenmerken te weten. Zeker als een trainer nog niet zo veel ervaring heeft opgebouwd 

met kinderen in deze leeftijdsgroep. 

Door puntsgewijs een aantal kenmerken te beschrijven wordt in vogelvlucht een introductie gegeven. Daarbij worden enkele 

consequenties aangegeven voor de begeleiding van deze kinderen. 

 De kinderen hebben een grote speldrang. Ze doen dingen vanwege het plezier – van – het-  doen. De kinderen moeten de 

kans krijgen allerlei vaardigheden en oplossingen in spelsituaties spelend te oefenen. Zo`n aanpak resulteert in een steeds 

groter wordende handigheid en ‘voetigheid’ met de bal. 

 Ze hebben een drang tot nabootsen. Iedere nieuwe beweging komt gedeeltelijk tot stand op grond van nabootsing. 

Voorbeelden zijn daarom van groot belang. Geeft als trainer, indien mogelijk, goede voorbeelden. 

 Ze hebben een groot uithoudingsvermogen. Dit betekent dat de kinderen veel kunnen voetballen. Ze moeten zoveel 

mogelijk beurten krijgen. Leren is herhalen. Daarnaast hebben ze een aanzienlijke hoeveelheid inspanning nodig om zich 

helemaal uit te kunnen leven. Tijdig rustmomenten plannen is echter wel noodzakelijk. 

 De kinderen kunnen al benoemen wat wel en wat ze niet leuk vinden. Dit kan een trainer informatie verschaffen over de 

voetbalbeleving van de kinderen. Het is belangrijk aan te geven hoe kan worden gescoord en hoe punten worden gehaald. 

 Er is meer bereidheid tot samenwerken, met oog op het bereiken van een doel, dan op jongere leeftijd. Het mogelijk 

gunstige resultaat van een tikkie-breed, naar een speler die er beter voor staat, wordt langzamerhand onderkend. 

(Bron: Opleiding E-pupillentrainer ‘E-tjes worden één met de bal’.) 

Oefenstof E pupillen 

Richtlijnen vanuit de KNVB zijn dat elke training moet bestaan (alleen voor pupillen) uit: 

1. Mikken en scoren 

2. Pingelen 

3. Samenspelen 

4. Partij spel 

  



 

37 

 

Leeftijdskenmerken D pupillen 

De kinderen bevinden zich in de laatste pupillen fase en staan voor overgang naar de C junioren. De D – pupil moet aan het eind van 

deze pupillen fase op een volwaardige wijze een partijspel 11 tegen 11 kunnen spelen. De typische D – pupil bestaat niet, maar de 

groep waartoe hij behoort heeft een aantal algemeen geldende leeftijd typische kenmerken. Dit wil zeggen dat deze opgaan voor 

het merendeel van de groep.  

 Een (eerstejaars) D – pupil heeft ideale lichaamsverhouding. Dit zorgt voor een probleemloze coördinatie. Anders wordt het 

voor sommige (tweedejaars) D – pupillen. Zij kunnen al te maken krijgen met de zogenaamde groeispurt, een snelle 

lengtegroei in een relatief korte tijdsperiode. Voor de belasting/belastbaarheid van de speler heeft dit de nodige 

consequenties.  

 De kritiek op eigen prestaties en die van andere neemt toe. Ook de trainer kan onder vuur komen te liggen! 

 Tegelijkertijd kan hij zich in hoge mate gaan spiegelen aan idolen, zie de hoeveelheid clubshirts met beroemde 

spelersnamen in deze leeftijd. Hij stelt hoge eisen aan zichzelf  (en aan anderen).  

 Een D-pupil is in staat om veel meer wedstrijdgericht te trainen en complexere voetbalsituaties te overzien. Vanwege deze 

reden spreken partijvormen enorm aan in deze leeftijdscategorie.  

 Hij vindt het prettig wanneer hij van de trainer meer individuele aandacht krijgt. 

(Bron: Opleiding D-pupillentrainer ‘D – pupillen, zo doe je dat!’.) 

 

Oefenstof D pupillen 

In tegenstelling tot de F en E pupillen, gebruiken de trainers minder technische trainingen. Desondanks is het misschien niet 

onbelangrijk om de volgende onderdelen, die ook gebruikt worden bij de F en E trainingen, bij de D pupillen en te gebruiken. 

1. Mikken en scoren 

2. Pingelen 

3. Samenspelen 

4. Partij spel 

Verderop in de bijlage staan oefenstof die zowel voor D, C en B junioren kan worden gebruikt.  

Bij F en E pupillen is het vaak zo dat ze de bal onder controle krijgen. Dat ze aan het einde van hun E pupillen periode een bal goed 

kunnen inspelen, aannemen en kaatsen. Bij de D pupillen en C,B en A junioren zou je hier best nog op kunnen trainen. Maar dan in 

de zin van: 

- Strakker inspelen 

- Strakker kaatsen 

- Etc. 
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Ontwikkelingskenmerken C Junioren 

Deze categorie onderscheidt zich doordat kinderen zich een eigen mening gaan vormen. Niet alles wordt nog zomaar aangenomen. 

Geldingsdrang en drang zich te meten en te vergelijken, manifesteren zich. De coach komt er niet meer met uitsluitend instrueren 

en opdrachten geven. Het inzicht in taken behorend bij een bepaalde positie ontwikkelt zich verder. Dat wat bij de pupillen zich 

reeds voorzichtig begon te ontwikkelen, namelijk samen verdedigen en samen aanvallen krijgt hoe langer hoe meer vorm. Er 

ontstaat een beter gevoel om te koppen. Ook gerichter koppen, zowel verdedigend als aanvallend. Inzicht in bijvoorbeeld de 

noodzaak om te trainen, te oefenen en om beter te worden, ontwikkelt zich. Ook de functie en noodzaak om een warming – up te 

doen wordt duidelijker. Grote onderlinge verschillen (groeispurt) tussen spelers binnen een team vragen om een flexibele aanpak 

ten aanzien van belasting in relatie tot de belastbaarheid. 

Oefenstof C junioren 

Verderop in de bijlage staan oefenstof die zowel voor D, C en B junioren kan worden gebruikt.  

Bij F en E pupillen is het vaak zo dat ze de bal onder controle krijgen. Dat ze aan het einde van hun E pupillen periode een bal goed 

kunnen inspelen, aannemen en kaatsen. Bij de D pupillen en C,B en A junioren zou je hier best nog op kunnen trainen. Maar dan in 

de zin van: 

- Strakker inspelen 

- Strakker kaatsen 

- Etc. 

Ontwikkelingskenmerken B Junioren 

Deze fase kenmerkt zich door de gevolgen van de (soms) grote veranderingen van het lichaam. De lengtegroei bij jongens zet zich 

verder door, terwijl meisjes vaak reeds in de lengte zijn uitgegroeid en soms in gewicht gaan toenemen. Alle kenmerken van de 

puberteit, zoals lusteloosheid, lamlendigheid, onredelijkheid en humeurigheid komen zowel bij jongens als meisjes voor. Er is vaak 

de vraag naar het ‘waarom’. Bij de B – junioren wordt ook vaak de basis gelegd voor het ontwikkelen van eigen 

verantwoordelijkheid en inzicht in teambelangen. Het willen winnen is zeker voor de jongens belangrijker dan ooit. Meisjes lijken 

winnen te relativeren. Een fanatieke houding geeft nogal eens conflicten met medespeler, tegenstanders en leiding. In het spel 

probeert de B – junior nogal eens acties uit die weinig rendement voor het team opleveren. Vaak is een sliding net te laat ingezet of 

een dribbel net te lang doorgezet. Het is de periode van het uitproberen van zaken die echt bij het individu horen. Een soort ‘fine – 

tuning’ door vallen en opstaan. 

Oefenstof B junioren 

Verderop in de bijlage staan oefenstof die zowel voor D, C en B junioren kan worden gebruikt.  

Bij F en E pupillen is het vaak zo dat ze de bal onder controle krijgen. Dat ze aan het einde van hun E pupillen periode een bal goed 

kunnen inspelen, aannemen en kaatsen. Bij de D pupillen en C,B en A junioren zou je hier best nog op kunnen trainen. Maar dan in 

de zin van: 

- Strakker inspelen 

- Strakker kaatsen 

- Etc. 
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Ontwikkelingskenmerken A junioren 

Nu komen jongeren meer in evenwicht met zichzelf (lichamelijk) en met hun omgeving. Duidelijk is geworden of aan de eisen die de 

sport op een hoog niveau stelt, kan worden voldaan of niet. Keuzes voor doorgaan, verder intensiveren of voor de gezelligheid op 

een lager niveau doorspelen, worden in deze fase gemaakt. Bij het voetballen wordt ook verder gewerkt aan het specialiseren in 

een bepaalde taak. De A – junioren is nog niet volleerd (wie wel?) maar hij is beter bestand tegen weerstanden en 

moeilijkheidsfactoren in het spel. Het onrustige, in een te hoog tempo, dat zo kenmerkend is voor het voetballen van de B – 

junioren maakt plaats voor meer overleg en beheersing in woord en daad. Ook de onderlinge controle, het op elkaar letten en 

becommentariëren wordt genuanceerder en meer gericht op het collectieve resultaat. De lichamelijke groeiontwikkeling laat meer 

spierontwikkelingen en normalisering van de verhoudingen zien.   

Bij het voetballen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de teamprestatie. Niet het individu staat meer centraal, maar het gaat 

om de inbreng en kwaliteit die een ieder weet te brengen om een zo goed mogelijk resultaat als team te scoren. Ultieme uitdaging 

voor de coach is dat elf spelers hetzelfde waarnemen en interpreteren en overeenkomstig hun taak, positie in het veld, zo effectief 

mogelijk handelen (bijvoorbeeld: de spits zet druk op de opbouw van de back van de tegenpartij, de middenvelders in de nabijheid 

dekken goed door, de vleugelverdediger aan de andere kant geeft rugdekking aan het centrum, en de doelverdediger rekent op de 

lange bal). Deze ‘fine – tuning’ is uitdagend voor iedere coach en motiverend voor de spelers om hun beste beentje (maar ook ogen, 

hersenen, mond – eigenlijk alles -) voor te zetten. Het is natuurlijk niet zo dat aan het eind van de A – junioren periode, wanneer de 

stap naar het senioren voetbal gezet moet worden, het leerproces stopt. Zoals voor iedereen geldt, altijd en overal, het steeds weer 

opnieuw oriënteren, ontwikkelen en aanpassen kent geen grenzen. Wanneer het jeugdvoetbal vaarwel gezegd wordt, lonken er 

weer nieuwe uitdagingen.  

Voor de een betekent het aansluiting bij de selectie van het eerste seniorenteam (soms als A – junior al aan geroken), voor de ander 

betekent het dat hij genoegen moet nemen met een lager prestatieniveau en voor weer een ander betekent het studie of werk dat 

het voetballen op een laag pitje wordt gezet. Weer een ander voelt wel wat voor een opleiding tot jeugdcoach of scheidsrechter. 

Na de jeugdperiode zwemen alle spelers uit naar andere teams waar soms de geborgenheid, vertrouwdheid en de vriendenkring 

met weermoed wordt gemist. Niets aan te doen, nu wordt het tijd om het eigen plan te trekken, ook in het voetballen! 

 


