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1 Doel van het Jeugd beleidsplan. 

Dit document beschrijft het jeugd beleidsplan voor de jeugd van VV Kwadijk. 

Dit document is bedoeld voor de leiders en trainers van de jeugdelftallen en biedt een richtlijn voor het 
zo goed mogelijk invulling geven aan trainingen en leiden van wedstrijden passend bij de betreffende 
leeftijdscategorie. 

In dit Jeugdbeleidsplan van VV Kwadijk zijn de technische en organisatorische kaders aangegeven 
waarbinnen alle betrokken zich bewegen. Uitgangspunt van dit plan is praktische werkbaarheid. Er is 
niet gestreefd naar een zo uitgebreid mogelijk en zo volledig mogelijke beschrijving, maar naar een 
voor de ontwikkeling van de jeugd van VV Kwadijk van F–pupil tot senior. 

Dit jeugd beleidsplan is bedoeld als een levend document en zal jaarlijks worden getoetst op 
werkbaarheid. Exemplaren van het jeugd beleidsplan zijn inzichtelijk op onze vereniging en op onze 
website www.vvkwadijk.nl 

De teksten worden beoordeeld door de jeugdcommissie en ter goedkeuring aan het bestuur 
voorgelegd. 
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2 Visie 

De vereniging kiest ervoor dat recreatief voetballen voorop staat. Dit betekent dat waar plezier en 
prestatie niet samen gaan, het plezier als belangrijkste gezien wordt. 

Daarnaast vind de vereniging het belangrijk dat de jeugd spelers al op jonge leeftijd leren inzien dat 
voetballen een teamsport is, waarvoor een bepaalde discipline noodzakelijk is. 

Om dit te realiseren is duidelijk beleid en een professionele inrichting en uitvoering van de organisatie 
van belang, waarbij we openstaan van de wereld om ons heen!  
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3 Bestuurlijke organisatie 

De organisatie van VV Kwadijk bestaat uit een hoofdbestuur en meerdere commissies waaronder de 
jeugdcommissie. Vanuit het hoofdbestuur heeft één persoon zitting in de jeugdcommissie en is tevens 
voorzitter (zie organogram). 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de volgende aspecten binnen de 
jeugd: 

• Competitie- en oefenwedstrijden 

• Trainingen 

• Scheidsrechters 

• Toernooien 

• Algemene activiteiten 

Het hoofd bestuur is eindverantwoordelijk voor alle onderdelen van de vereniging. 

 

 

*Organogram VV Kwadijk 

De Jeugdcommissie probeert de optimale voorwaarden te scheppen voor het welslagen van het jeugd 
beleidsplan. Belangrijke aspecten hierbij: 

• Zorgen voor voldoende trainingsfaciliteiten 

• Zorgen voor voldoende continuïteit in de begeleiding 

• Stimuleren en motiveren van de trainers en leiders 

• Het tonen van belangstelling 

• Coördineren van jeugdspelers 

• Evaluatie van het organisatorisch geheel met alle leiders en trainers 

• Zorgdragen voor nevenactiviteiten 

• Contact, communicatie en conflictbespreking met derden 
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4 Wedstrijdbeleid 

4.1  Coachen van wedstrijden 

Uitgangspunt is dat het coachen van wedstrijden op een prettige en leerzame manier gebeurt. 
Hieronder volgt een aantal richtlijnen waar je aan kunt denken: 

• Indien er in de wedstrijd zaken niet goed gaan, dit bespreken in de rust of na de wedstrijd. 
• Val nooit voetballers/spelers persoonlijk aan op hun fouten.. 
• Geef als leider ook regelmatig complimenten. Liever te veel dan te weinig. 
• Probeer alle kinderen zoveel mogelijk speelminuten te geven.  
• Laat spelers geen hele wedstrijd wissel staan, behalve als daar een zeer goede reden voor is, 

bijvoorbeeld bij blessure of schorsing. 
• Laat bij de F- en de E-pupillen spelers zoveel mogelijk rouleren van positie. 
• Zorg dat na de wedstrijd de spelers de tegenstanders een hand geven.  
• Sportief gedrag hebben we hoog in het vaandel staan. Zonder respect geen voetbal 
• Verzamel na de wedstrijd bij de Trainers/leiders en bespreek wat goed en fout ging.  
• Ga na de wedstrijd als team naar de kleedkamer. 

4.2 Speltechnisch 

We willen bij VV Kwadijk dat alle elftallen op een zelfde, herkenbare manier spelen. Deze spelwijze is 
gebaseerd op twee dicht bij elkaar liggende systemen, waarbij de één meer geënt is op het 
verdedigen (1-4-3-3) en de ander meer geënt is op de aanval (1-3-4-3). Deze systemen werken vanuit 
de gedachte dat we proberen van achteruit op te bouwen. Bij verdedigen (1 keeper, 4 verdedigers, 3 
middenvelders, 3 aanvallers) is de verdedigende kracht de lijn van vier verdedigers. Bij aanvallen 
schuift de voorstopper naar het middenveld en de middenvelder schuift door achter de spits. Je krijgt 
zo een ruit naar voren (1 keeper, 3 verdedigers, 4 middenvelders, 3 aanvallers). Deze aanpak heeft 
als voordeel dat er aanvalskracht is bij bal bezit en verdedigende kracht bij bal verlies. 

We willen hier bij VV Kwadijk gericht op trainen. Onder hoofdstuk 5 Trainingsbeleid wordt hier op 
ingegaan. 

4.3 Contact met ouders / verzorgers 

Ouders en toeschouwers dienen zich te gedragen conform de “gedragsregels” deze zijn te vinden op 
de website van VV Kwadijk. De leider wordt verwacht deze gedragsregels te kennen en dit uit te 
dragen, en de toeschouwers indien nodig aan te spreken op ongewenst gedrag. 

4.4 Gebruik spelers uit andere teams 

De leider is verantwoordelijk voor gebruik spelers uit andere teams binnen de leeftijdscategorie. Inzet 
van spelers uit andere elftallen mag niet ten koste gaan van spelinzet en spelplezier van eigen 
spelers. Dit wil zeggen dat eigen spelers voor inval spelers gaan  

Indien spelers gevraagd worden uit een ander elftal, zal dit altijd gevraagd moeten worden aan de 
leiders van dat elftal. Onze visie is dat dit gebeurt vanuit een lager elftal en dat van de leiders wordt 
verwacht hieraan mee te werken. 
Indien voor de gevraagde speler geen toestemming door de leider wordt gegeven, wordt van de 
desbetreffende leider verwacht dit te beargumenteren.  
Indien de leiders er niet uitkomen, zal jeugdcommissie hierin bemiddelen en eventueel een beslissing 
nemen. 
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4.5 Taken en verantwoordelijkheden leiders 

De leiders zorgen voor de begeleiding van de spelers van hun groep bij wedstrijden, trainingen en 
nevenactiviteiten. leiders zijn de vertegenwoordigers van VV Kwadijk en dienen zich te houden aan de 
gedragsregels. 

Leiders dragen zorg voor: 

• Correct en sportief gedrag naar de (assistent) scheidsrechter en  tegenpartij 
• Tijdige aanwezigheid van spelers 
• Ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer netjes/schoon achterlaten 
• Hygiëne van de spelers; douchen na het sporten is vanzelfsprekend 
• Een goede sfeer in de groep 
• Correct invullen van het wedstrijdformulier 
• Een gerichte warming-up  
• Aanleveren van een assistent scheidsrechter. 
• Geblesseerde speler(s) 
• De verzorgtas en wedstrijdballen  
• Het oplossen van problemen(scheidsrechter, tegenpartij, kantine, vervoer), eventueel in 

overleg met de jeugdcommissie 
• VV Kwadijk tenues en eventuele reserve shirts 
• Een rustige en veilige heen en terugreis bij uitwedstrijden 
• Onderhouden van contacten met de ouders van de spelers. 
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5 Trainingsbeleid 

De basis van de training is met plezier leren voetballen. Hierbij zijn de volgende aspecten van 
toepassing: 

• Techniek 
• Tactiek 
• Conditie 
• Kracht 

Omdat de techniek de basis van het voetbalspel is, zal bij alle leeftijdsgroepen hier veel aandacht aan 
besteed worden Met techniek wordt bedoeld balgevoel, balsnelheid, behendigheid. Vanaf de D-
pupillen wordt ook aandacht besteed aan tactiek en conditie. Kracht krijgt vanaf de B-junioren meer 
aandacht. 

Het uitgangspunt is dat plezier in de sport en het ontwikkelen van de vaardigheid voorop staan. Om de 
trainers te ondersteunen in het ontwikkelen van hun vaardigheden bied VV Kwadijk trainers de 
gelegenheid om intern/extern cursussen techniek trainen te doen. 

Van spelers wordt verwacht dat de discipline om te trainen aanwezig is. Indien iemand zonder goede 
reden wegblijft van de training, kan de trainer als disciplinaire maatregel besluiten de komende 
wedstrijd de speler een deel van de wedstrijd aan de kant te houden. 

Om afstemming tussen training en wedstrijden optimaal te laten verlopen, dient de leider het volgende 
in acht te nemen: 

• regelmatig contact met de trainer en regelmatig bezoek aan de trainingen is zeer gewenst 
• trainingsbezoek bijhouden en afmeldingen doornemen met de trainer 
• bij herhaalde afzeggingen contact opnemen met de ouders 
• de leider dient aan de jeugdcommissie door te geven als een speler geblesseerd is 

5.1 Trainers en trainingen 

De trainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van technisch, tactisch, conditionele en mentale 
scholing, waarbij naast iedere speler afzonderlijk ook het team zich optimaal moet kunnen ontplooien, 
ten einde een kwalitatief hoger spelniveau te krijgen. Spelvreugde is hierbij voorwaarde tot presteren. 

Van de trainers wordt verwacht dat ze bijdragen aan de zorg voor sportief gedrag, discipline, 
blessurepreventie, materiaalgebruik, wedstrijdvoorbereiding en uiteraard aan een goede, bij de leeftijd 
passende, algemene sfeer. De trainingscoördinator is beschikbaar voor advies 

Denk bij het geven van trainingen aan het volgende: 

• Iedere training voorbereiden 
• We streven uiteraard naar leuke en leerzame trainingen. Waar nodig de assistent-trainers van 

de juiste oefenstof voorzien. Dit is leeftijdsgroep afhankelijk. 
• Trainer is verantwoordelijk voor de keepers binnen het team 

Een eventuele keeperstrainer kan advies geven aan de trainer en andersom. 
• Trainer houdt toezicht op gebruik kleedkamers op trainingsdagen of delegeert dit toezicht naar 

assistent-trainer. 
• De trainer is eindverantwoordelijk voor het gehele team. 
• Het streven is tweemaal per week een training te verzorgen. 
• De voorkeur is dat de trainer ook aanwezig is op de wedstrijddag. 
• Van de trainer wordt verwacht bij afwezigheid zelf tijdig voor vervanging te zorgen. 
• Van de trainer wordt verwacht bij trainersvergaderingen aanwezig te zijn. 
• De spelers ruimen na de training alle spullen op. De trainer ziet samen met de spelers hierop 

toe. 
• Zorg dat je minimaal 15 minuten voor de training aanwezig bent op het complex 
• Controleer trainingsmateriaal op aantal, slijtage en gebruik 
• Voer overleg met de leider over wedstrijd, training (opkomst en afmelding) 
• Voer overleg met de leider indien een speler geblesseerd is. 
• Assisteer eventueel bij de begeleiding van wedstrijden, toernooien etc. 
• Het onderhouden van nauwe contacten met andere trainers  
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• Advies geven aan het jeugdcommissie over nieuw aan te schaffen materiaal. 
 

5.1.1 Keepers 

VV Kwadijk  probeert zoveel mogelijk specifieke keepers training aan te bieden. Leiders stimuleren de 
keepers deze extra training te doen volgen. 

Indien bij de teamtrainingen keepers nodig zijn, wordt van de keepers verwacht zich bij het team te 
melden. Dit kan voorkomen bij tactisch trainen of afwerk oefeningen. 

Proberen om tweedejaars E-spelers te stimuleren om vaste keeper te worden. Anders krijgen we 
vanaf de D-pupillen problemen. Het blijft bij stimuleren.  

Spelers die keeper willen worden, krijgen de voorkeur om te keepen. 

5.1.2 Veel balcontacten  

Bij de F en de E willen we graag kleine partijen zien van maximaal 4 tegen 4. Hierdoor krijgen 
spelertjes veel vaker de bal. Ook hierin mag het passeren van spelers gestimuleerd worden. Het doel 
van passeerbewegingen is om iemand te passeren. 

• Veel aandacht voor balhandelingssnelheid door 3 tegen 1 en 4 tegen 2 te spelen. Bij de 
oudere jeugd kan dit uitgebouwd worden. 

• Oefening baart kunst. Dus oefeningen veel herhalen. 
• Oefeningen met weerstand doen. 

5.2 Trainen op wedstrijdsystemen 

Voor het aanleren van de systemen is het volgende nodig: 

1) Techniek 
2) Inzicht 
3) Communicatie 

Hieronder beschrijven we dit voor zowel het verdedigend systeem als het aanvallend systeem. 

5.2.1 Verdedigen 

De basisformatie bij Kwadijk bij verdedigen: Het veld zo klein mogelijk maken dus altijd terug komen in 
je organisatie en dan van daaruit doelpunten proberen te voorkomen en trachten de bal te veroveren. 

Wat is daar voor nodig? 

Techniek: 

• Voetenwerk: 
- zijwaarts, achteruit, draaien in de loop 

• Laag zitten, licht door de knieën, klein maken, daardoor ben je snel en wendbaar 
• Bal blokken (enkel strak) 
• Sliding/ tackle op de bal 
• Gebruik lichaam 

Inzicht: 

• Als de bal zo gespeeld wordt dat de dieptepass mogelijk wordt, dan op tijd zodanig 
afschermen dat of de breedtepass of de terug pass gespeeld moet worden. 

• Bij een foute pass of aanname trachten de bal te veroveren. 

Communicatie: 

• Onderlinge communicatie en samenwerking 
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5.2.2 Aanvallen 

De basisformatie bij Kwadijk op het moment dat we willen gaan aanvallen: Altijd trachten op te 
bouwen van achteruit, veld groot maken en elkaar de bal durven aan te spelen. Durven te voetballen, 
zelfvertrouwen kweken, dus ook durven om fouten te maken. 

Wat is daar voor nodig? 

Techniek: 

• Dribbelen 
• Aanname/open/bal vooruit 
• Versnellen met de bal 
• Pass binnenkant voet/wreef 
• Voetenwerk bij en voor de aanname 

Inzicht: 

• Wanneer vooruit/achteruit/uit de dekking komen (afspeellijn) 
• Druk naar voren door passing of loopactie 
• Verplaatsen 

Communicatie: 

• Versnellen met of zonder bal 
• Vooruit/achteruit lopen 
• Verbaal aangeven 

5.3 Hoofdlijnen trainingsplan per leeftijdscategorie 

In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs een aantal richtlijnen weergegeven voor het trainingsplan en de 
mentale opbouw per leeftijdscategorie. Dit is bedoeld als hulp voor de trainer bij de voorbereiding op 
de trainingen. 

5.3.1 Mini F-pupillen (5-6-7 jarigen) 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Nadruk op wennen aan de bal, medespeler en tegenstander via kleine partijspelen 
• Veel speelse oefeningen 
• Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en samen met een ander 
• Veel ruimte laten voor zelf ontdekken 
• Veel laten scoren; doeltjes niet te klein (succes beleven) 
• Veel balcontacten, zorgen voor kleine partijen (2x2 en 4x4) 
• Trainingen bestaan uit passvorm, dribbelvorm, partijvorm 

Mentale opbouw 

• Plezier in het voetbalspel 
• Concentratie is nog niet belangrijk 
• Geen eisen aan het voetballen 
• Individueel actief zijn is prima 
• Samenspelen is nog niet belangrijk 
• Zelfvertrouwen geven 
• Durven te voetballen 
• Eigen initiatief bevorderen, pingelen mag 

 

5.3.2  F-pupillen (7-8-9 jarigen) 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en samen met een ander 
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• Veel ruimte laten voor zelf ontdekken 
• Veel laten scoren; doeltjes niet te klein (succes beleven) 
• Wennen aan de bal, medespeler en tegenstander via kleine partijspelen 
• Veel balcontacten, zorgen voor kleine partijen (2x2 en 4x4) 
• Pingelvormen 

Mentale opbouw 

• Plezier in het voetbalspel 
• Concentratie is nog niet belangrijk 
• Geen eisen aan het voetballen 
• Individueel actief zijn is prima 
• Samenspelen is nog niet belangrijk 
• Zelfvertrouwen geven 
• Durven te voetballen 
• Eigen initiatief bevorderen, pingelen mag 

 

5.3.3 E-pupillen (9-10-11 jarigen) 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Motorisch leren 
• Veel op techniek trainen 
• Veel balcontact 
• Veel spel- en wedstrijdvormen. Kleine partijen (2x2 en 4x4) 
• Kleine partijspelen en eenvoudige positiespellen 
• Mikken / scoren en pingelvormen 
• Basisvaardigheden leren staat centraal  
• Leren samenspelen 
• Technische vorming onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties 

Mentale opbouw 

• Sportieve wedstrijdhouding 
• Leren omgaan met leiding 
• Leren omgaan met medespelers 
• Zelfvertrouwen 
• Durven voetballen 
• Eigen initiatief bevorderen, pingelen mag 

 

5.3.4 D-pupillen (11-12-13 jarigen) 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Veel op techniek trainen 
• Veel balcontact 
• Alle technische oefeningen uitvoeren 
• Technische vorming onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties 
• Positie- en partijspelen (2x2 en 4x4) 
• Begrippen als vrijlopen en dekken echt oefenen 
• Veel spelsituaties trainen (opbouw van achteruit) 
• Aandacht voor handelingssnelheid. Positiespellen (4x1, 3x1 en 4x2) 

Mentale opbouw 

• Omgaan met winst en verlies 
• Accepteren van wedstrijdleiding 
• Accepteren van instructies van trainers/leiders 
• Accepteren van correcties van trainers/leiders 
• Zelfvertrouwen 
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• Durven te voetballen 

 

5.3.5 C-junioren (13-14-15 jarigen) 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Technische vaardigheden trainen onder weerstand 
• Aandacht voor handelingssnelheid 
• Balhandelingssnelheid. Positie spelen 3x1 en 4x2 
• Wedstrijdtactiek. Taken per linie 
• Geen krachttraining 

Mentale opbouw 

• Gezonde lichaamsverzorging 
• Controle over emotie 
• Winnaarsmentaliteit kweken 
• Initiatief nemen en coachen 
• Zelfvertrouwen stimuleren 
• Taakgericht kunnen werken 
• Accepteren van positieve kritiek 
• Aandacht voor individuele problemen 
• Durven voetballen. 

 

5.3.6 B-junioren (15-16-17 jarigen) 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen 
• Trainen op snelheid en duur 
• Wedstrijdtactiek 
• Taken binnen het team 
• Tactische aspecten trainen met de hele groep of met linies 
• Leren inspelen op sterke en zwakke punten tegenstander 
• Balhandelingssnelheid. Positie spelen 1x3, 4x2, 3x2 en 5x2 

Mentale opbouw 

• Inzicht in mentaliteit tegenstanders 
• Zelfkritiek 
• Prestatie bewust zijn 
• Accepteren correctie medespelers 
• Zelfstandigheid 
• Groepsgericht kunnen werken 
• Winnaarsmentaliteit kweken 
• Winnen wordt belangrijker 

 

5.3.7 A-junioren (17-18-19 jarigen) 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand leren beheersen 
• Spelhervattingen, eventueel ook individueel 
• Wedstrijdtactiek 
• Wedstrijdgerichte trainingen 
• Conditie optimaal in orde brengen 
• Balhandelingssnelheid. Positie spelen 1x3, 4x2, 3x2 en 5x2 
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Mentale opbouw 

• Prestaties kunnen leveren 
• Inzicht in realistische verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan 
• Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie 
• Winnaarsmentaliteit kweken 
• Winnen wordt belangrijker 
• Zelfvertrouwen 

 

5.3.8 Keeper opleiding 

De spelers die de mogelijkheden hebben en/of graag willen keepen, worden uitgenodigd op de 
keeperstraining. 

Bij de F- en E- groep ligt tijdens de training de nadruk op de basisoefeningen bij het keepen, zoals: 

• Het vangen van de bal 
• Het stompen van de bal 
• Hoe beweegt de keeper in zijn doel 
• Het leren duiken naar de bal 
• Spelhervattingen zoals uittrappen en uitgooien van de bal 
• Het bijbrengen van technische / tactische vaardigheden i.v.m. het meevoetballen. 

Vanaf de D-groep gaat de arbeidsintensiteit van een keeper op de keeperstraining omhoog. Naast het 
herhalen van de hierboven vermelde basisoefeningen worden voor de D-, C- , B- en A-keepers de 
volgende oefeningen toegevoegd: 

• Het onderscheppen van hoge voorzetten (zowel passief als actief onder druk) 
• Het leren coachen van de medespelers 
• Zichzelf beschermen tegen de aanvallers 
• Het vergroten van de sprongkracht 
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6 Overig beleid 

6.1 Teamsamenstelling en selectie 

In het algemeen is het beleid dat we de teams zoveel mogelijk bij elkaar willen houden. Hierop zijn 
uitzonderingen mogelijk die indien van toepassing worden besproken tussen de leider en de 
jeugdcommissie, waarna er contact zal zijn met betreffende speler en/of ouder/verzorger van speler. 

Het is de bedoeling om aan het eind van het seizoen voorlopige teams in te delen. Voordeel hiervan is 
dat je al in een vroeg stadium op zoek kan gaan naar leiders en teamcoördinatoren.  

6.2 Aansluiting bij de senioren 

Een van de doelstellingen van het jeugd beleidsplan is de aansluiting bij de senioren te bevorderen. 
Het streven is om A–junioren de mogelijkheid te bieden met de senioren (selectie) teams te laten 
meetrainen en spelen om de afstand tussen jeugd en senioren te verkleinen. Met dit oogpunt zal 
regelmatig overleg worden gepleegd tussen hoofdtrainer senioren, trainer van de A-selectie en 
trainingscoördinator.  

6.3 Kleding 

Bij VV.Kwadijk hebben de leider en trainer in een trainingspak van VV Kwadijk vanuit de 
jeugdcommissie verstrekt,. Aan het begin van het seizoen wordt deze kleding aan iedere leider en 
trainer uitgereikt en aan het eind van het seizoen weer ingenomen. 

Een ieder is gedurende het seizoen verantwoordelijk voor zijn eigen kleding. Indien er kledingstukken 
zoekraken, kapot gaan of gewoonweg op zijn dient dit direct gemeld te worden aan de 
jeugdcommissie. Het is belangrijk dat we herkenbaar naar buiten toe treden en daarom is het gewenst 
de verstrekte kleding op wedstrijddagen te dragen  

6.4 Communicatie naar ouders/verzorgers 

Voor aanvang van elk seizoen worden ouders/verzorgers en / of spelers per team geïnformeerd over 
zaken als: 

• Indeling 
• Leiders 
• Trainingstijden 
• plaats waar getraind wordt (veld en winterperiode zaal) 
• contributie 
• advies over kleding, schoeisel e.d. 
• wedstrijdprogramma (competitie en toernooien) 
• diverse algemene afspraken: douchen, vervoer, wassen van shirts e.d. 
• vrijwilligerstaken: kantinediensten, halen / brengen van de kinderen 

Nieuwe leden worden aangemeld bij de secretaris, die vervolgens doorverwijst naar de desbetreffende 
leider. 

Op de website www.vvkwadijk.nl vindt informatieverstrekking plaats: programma, standen, verslagen, 
foto’s, wetenswaardigheden, activiteiten e.d. 

Direct voor, tijdens en direct na de training en/of wedstrijd staan de spelers onder de directe zorg van 
de leiders, echter voor het vervoer van en naar het sportcomplex zijn uiteraard de ouders zelf 
verantwoordelijk. 

Van ouders wordt verwacht dat ze: 

• Er zorg voor dragen dat hun kind(eren) tijdig aanwezig zijn bij de activiteiten van de vereniging 
• Er zorg voor dragen dat hun kind(eren) juiste en geschikte kleding draagt bij de activiteiten 
• Een vrijwilligerstaak vervullen 
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• Belangstelling tonen voor de bezigheden van hun kind(eren) 
• Positief aanwezig zijn: en zich gedragen conform de gedragsregels van VV Kwadijk 

De ouders worden gestimuleerd medewerking te geven, of deel te nemen aan activiteiten van de club. 
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7 Taakomschrijving leiders/sters 

 Algemeen: 

� Door de leiders van de A-, B-, C- en D -junioren dient voor aanvang van de wedstrijd het 
wedstrijdformulier worden ingevuld via www.sportlink.nl 

� Bij aanvang van het seizoen krijgt elke leider een wedstrijdbal en één of meerdere ballen voor het 
in trainen en een waterzak. Daarnaast krijgt iedere leider een sleutel voor de ballenbak en het 
toegangshek/deur. De leider is hier gedurende het hele seizoen verantwoordelijk voor en levert 
deze ballen en waterzak na afloop van het seizoen weer in. Indien trainingsmaterialen stuk zijn of 
is zoekgeraakt wordt dit gemeld bij de jeugdvoorzitter. (Dit geldt ook voor andere materialen en 
schade aan gebouwen) 

� Zorg er voor dat het elftal voorbereid aan de wedstrijd begint, wijs hen op de taken in zowel het 
sportieve vlak als op de prestatie. Zorg dat er geen waardevolle spullen als geld, sieraden of dure 
kleding in de kleedkamer achterblijft. Geef dit af aan de bar in de kantine of neem het zelf in 
bewaring. Zorg dat het elftal een goede warming-up maakt, dit voorkomt blessures. 

� Bij ongevallen niet zelf proberen dit op te lossen als je daarvoor niet bevoegd bent, maar 
waarschuw een EHBO-er of bel de huisartsen post van het waterlandziekenhuis. Een brancard is 
aanwezig in de kast in de gang van de kleedkamers. Tevens is daar een EHBO koffer aanwezig. 
Bij gebruik van EHBO spullen dit melden bij de Jeugdvoorzitter 

� Zorg er na afloop van de wedstrijd voor, dat iedereen doucht en dat de kleedkamer schoon achter 
blijft, ook de kleedkamer van de tegenstander. Zo nodig even een trekker of bezem door de 
douche en kleedkamer halen. Breng kannen van thee of limonade weer terug naar de kantine. 

� Normaal gesproken is het programma voor de komende week bekend en het is vermeld op de 
website of bij www.voetbal.nl. Geef aan iedere speler door hoe laat ze volgende week aanwezig 
moeten zijn en regel zo nodig meteen vervoer. Eventuele latere wijzigingen worden via de jeugd 
wedstrijdsecretaris aan u doorgegeven. 

� Zorg dat na de wedstrijd het wedstrijdformulier verder goed wordt ingevuld en verstuurd. Indien de 
wedstrijd gestaakt is, een speler van het veld is gestuurd (ook van de tegenpartij), een wedstrijd 
door de scheidsrechter is afgelast of als een ongeval heeft plaatsgevonden geef dit dan door aan 
de wedstrijdsecretaris en zaterdag coördinator.  

� De tenues van ieder team zijn eigendom van de sponsor, mits gesponsord of club zelf. Het is dan 
ook niet de bedoeling dat ieder zijn 'eigen' shirt mee naar huis neemt. De shirts dienen per 
toerbeurt door iedere speler (lees ouder) gewassen te worden. Tel voordat de tenues de tas 
ingaan, of alles nog compleet is. Indien er reserveshirts nodig zijn, moet dit via de jeugd voorzitter 
geregeld worden.  

� Stimuleer de jeugd de trainingen trouw te bezoeken, minstens één keer en zo mogelijk twee keer 
per week. Ga zelf ook regelmatig kijken bij de trainingen. 

 

Bij thuiswedstrijden: 

� Bij thuiswedstrijden moet men minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig zijn (leiders van 
A1, B1, C1 en D1 één uur, i.v.m. voorbespreking). U kunt de spelers dan opvangen en zich ervan 
overtuigen dat iedereen aanwezig is. Indien er om wat voor reden dan ook niet genoeg spelers 
aanwezig zijn, lukt het dan soms nog wel om het elftal te completeren eventueel in overleg met de 
jeugd trainingscoördinator. 

� De leider dient bij thuiswedstrijden er voor te zorgen dat het speelveld speelklaar is. Dit houdt in 
dat de netten naar beneden zijn en de hoekvlaggen geplaatst zijn en bij E- en F -pupillen dat de 
doeltjes geplaatst zijn. Na de laatste wedstrijd dienen de doeltjes ook weer te worden opgeruimd 

� Assisteert indien nodig het jeugd zaterdag aanspreekpunt bij thuiswedstrijden voor een goede 
ontvangst van tegenpartij en scheidsrechter. Dit houdt in, het wijzen van veld en kleedkamer en 
trainingsveld. In de rust haalt u thee/limonade voor het eigen team en voor de tegenstander. Zorg 
ook voor de scheidsrechter in de rust. Zorg dat de tegenstander het wedstrijdformulier voor de 
wedstrijd kan invullen (niet voor E- en F -pupillen). 

� Zorg dat de uitslag na afloop van iedere thuiswedstrijd wordt doorgegeven aan de zaterdag 
coördinator. 
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Bij uitwedstrijden: 

� Bij uitwedstrijden dient er door de leider voor vervoer gezorgd te worden (zo veel mogelijk 
rouleren). Doe dit ruim van te voren, zodat de rijd(st)er nog geen andere afspraken heeft. Doe dit 
uiterlijk voor donderdagavond, zodat er bij problemen met het vinden van chauffeurs in 
samenspraak met de jeugd trainingscoördinator alsnog voor een oplossing gezorgd kan worden. 
Zorg er voor dat er één uur voor aanvang van de wedstrijd vertrokken wordt, zodat er een half uur 
voor de wedstrijd aangekomen wordt. 

 


