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Geschiedenis:
Tot en met 2013 waren de drie verenigingen FC Gulpen, Sibbe en RKVVM zelfstandige verenigingen
met een eigen jeugd afdeling.
In het seizoen 2014 – 2015 kwam de eerste samenwerking tot stand. RKVVM en Sibbe hebben hun
gehele jeugdafdeling samengevoegd. Vanaf dag één was dit een succes. De spelers konden het goed
met elkaar vinden en met de begeleiding liep het ook prima.
In het seizoen 2016 – 2017 ontstond de samenwerking tussen de drie verenigingen en werd
afgesproken dit pas te doen vanaf de JO13 (toen nog de D). Spelers kenden elkaar al vaak van het
Sophianum, of hadden er snel nieuwe vrienden bij. De jongere spelers bleven gewoon voor hun eigen
club uitkomen.
Omdat iedereen tevreden was over de samenwerking is in 2018 de SJO Krijtland opgericht. De
spelers van de jeugdafdeling konden meedoen met een wedstrijd om de naam, het tenue en het logo
te bedenken. Hieronder zijn de originele inzendingen van het logo en het tenue, en wat het na een
aantal aanpassingen uiteindelijk is geworden >>

Kleuren

Verticale strepen
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Waar staan wij voor:
Wie zijn wij als SJO Krijtland
-

Een regio brede voetbalclub;
Een voetbalclub met een gestructureerde opleiding en
een doorlopende leerlijn voor de gehele jeugd;
Een voetbalclub waar spelers zich kunnen ontwikkelen en
met veel plezier wordt gevoetbald;
Een voetbalclub gedragen door enthousiaste vrijwilligers
die de club kernwaarden uitdragen;
Een voetbalclub waar spelers een goede houding en inzet
hebben.

Waar willen we naar toe als SJO Krijtland
-

Zoveel mogelijk spelers opleiden voor de selectie teams
van de moederverenigingen (prestatief);
Zoveel mogelijk spelers op diverse niveaus laten
voetballen met veel plezier (recreatief);
Meer leden behouden en op iedere leeftijdscategorie
met minimaal twee teams in de competitie spelen;
Een goed georganiseerde voetbalclub, waar alle
randvoorwaarden goed zijn geregeld;
Duidelijke communicatie, waarbij ieder betrokken
persoon inzicht heeft, of kan vinden over de werkwijze
van de club in het jeugdbeleidsplan.

Waar staan wij voor als SJO Krijtland
-

Spelers, trainers en leiders die de clubregels respecteren
en waar met veel plezier wordt gevoetbald;
Een voetbalclub waar vrijwilligers gewaardeerd en
geholpen worden, binnen en buiten het veld;
Een voetbalclub die een prettige uitstraling heeft en waar
mensen graag komen (kijken);
Een goede mix tussen prestatief/recreatief, ontwikkeling
en plezier;
Een “teamsport” waar het kind centraal staat;
Een voetbalclub die ook activiteiten organiseert voor de
saamhorigheid.
Een jeugdbeleidsplan wat “up to date” is, waarbij de
inhoud bekend is en ook wordt nageleefd.
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Organigram:
Hoofdbestuur FC Gulpen

Hoofdbestuur Sibbe

Hoofdbestuur RKVVM

Bestuur SJO Krijtland
Penningmeester / Voorzitter / Secretaris
Jeugdcommissie
Jeugdcoördinator FC Gulpen
Jeugdcoördinator RKVVM
Jeugdcoördinator SV Sibbe

Hoofd opleidingen

Leiders teams

Trainers teams

Vertrouwenspersoon

Spelers/ouders teams

Overige :
Activiteitencommissie

Normen en waarden

Materialen: Trainingspakken en tassen

Toernooien

Materialen: ballen en trainingsmateriaal
Legenda:
Jeugdcommissie
Groene lijn zijn organisatorische – en persoonlijke zaken
Blauwe lijn zijn voetbal inhoudelijke zaken
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Lidmaatschap:
Een lidmaatschap is voor de duur van een compleet seizoen (na – en voorjaarsronde) van augustus
t/m juli. Contributie wordt geïnd in 2 termijnen. Van spelers die willen stoppen wordt geacht het
seizoen (na- en voorjaarseizoen) af te maken. Dit omdat de teamsamenstellingen en het aantal
teams gebaseerd worden op het aantal leden aan het begin van het seizoen. Indien de speler toch
tussentijds stopt, wordt er geen restitutie van de contributie verstrekt. Tenzij er duidelijk sprake is
onvoorziene omstandigheden waardoor speler niet langer voetbal kan uitoefenen. Een speler wordt
ook pas uitgeschreven indien hij/zij aan alle verplichtingen heeft voldaan. Zoals het inleveren van zijn
geleende spullen (trainingspak en tas).

Afspraken en clubregels:
Binnen de SJO Krijtland is het van groot belang dat er duidelijkheid is en goede afspraken zijn
gemaakt. Dit komt de samenwerking binnen de club en de teams ten goede.
Bij de spelers spreken altijd we over een goede houding en inzet in en rondom het veld.
Onder een goede houding verstaan we:
-

Sportief gedrag in en rondom het veld, zowel tegen de scheidsrechter als tegen de tegenstander
en zijn of haar medespelers;
Afwezigheid tot een minimum beperken;
Afspraken nakomen (bijv. op de afgesproken tijdstippen aanwezig zijn);
Meld zich indien nodig op tijd af op de bij het team op de afgesproken wijze;
Helpt mee met opruimen tijdens trainingen;
Gaat zorgvuldig om met de materialen zoals ballen, doeltjes enz;
Is bereid indien nodig een ander team uit te helpen;
Let op bij de uitleg van de trainer en houd zich aan afspraken;
Bij temperaturen onder de 10°C wordt er door alle teams getraind in een trainingsbroek en een
shirt, trui of trainingsjack met lange mouwen;
Bij wedstrijden komen de spelers in het SJO Krijtland pak naar de wedstrijd toe. Dit om
teamgevoel en uniformiteit uit te stralen;
Na afloop van de wedstrijd is het verplicht om te douchen en om te kleden;
Bespreken van bijzonderheden of een uitzonderlijke situatie van te voren met de trainer/leider.

En onder inzet bedoelen we:
-

Dat de speler zich altijd maximaal inspant voor zijn team tijdens de wedstrijden en ook tijdens
trainingen om zoveel mogelijk te leren.

Bij het niet nakomen van deze afspraken za de speler en/ouder hier op aangesproken worden Indien
noodzakelijk zullen er maatregelen genomen worden. En in het uiterste geval is dat een tijdelijke
schorsing of royement van de vereniging.
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Kleding:
Trainingspakken en voetbaltassen worden in bruikleen verstrekt. Het is verplicht om de
trainingspakken te dragen tijdens wedstrijddagen. De trainingspakken kunnen ook gebruikt worden
bij de warming up en voor de wisselspelers. Het is niet de bedoeling dat de trainingspakken ook privé
worden gedragen en er mag ook niet mee worden getraind.
Sokken zijn eigen aanschaf en kunnen gekocht worden bij Relax sport in Maastricht en Ivo sport in
Simpelveld. Alle info over het gebruik van de Krijtland kleding en tas zijn terug te vinden op de
“gebruikersreglement kleding SJO Krijtland” op de website
Eenmalig per seizoen en per team worden keepershandschoenen door de club vergoed tot een
maximum bedrag.
Onderbouw JO06 - JO11
25 euro per team per jaar
Bovenbouw JO12 – JO19
50 euro per team per jaar
De keeper van het team koopt zelf de handschoenen en levert de aankoop bon samen met een
rekeningnummer in bij de leider van zijn team, die deze weer inlevert bij de penningmeester van de
SJO Krijtland. Als een team meerdere keepers heeft, zal de vergoeding gedeeld moeten worden.

Rol ouders:
Als er privé omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben op het gedrag of het spel van de speler
is het zeer wenselijk om dit met de trainer/leider te bespreken, zodat er rekening mee kan worden
gehouden.
Spelers en/of ouders kunnen indien nodig altijd rechtstreeks de vertrouwenspersoon raadplegen
(gegevens zijn te vinden op de website). Dit gaat dan vooral om niet voetbalzaken zoals pesten of
andere ontoelaatbare zaken.
Het is de ouders eigen verantwoording om op de hoogte te zijn van de wedstrijden van hun
zoon/dochter. Dit kan door de voetbal.nl app te downloaden, op deze wijze kunnen ze informatie
van hun eigen team vinden. Mogelijk zal dit ook nog gecommuniceerd worden door de
trainers/leiders.
Onze vrijwillige trainers hebben vaak te veel taken die ze moeten uitvoeren. Daar kunnen ze de hulp
van een leider bij gebruiken. Deze rol van extra leider is van toepassing bij minder dan 2 trainers per
team. Indien een team genoeg trainers heeft, nemen hun de leiders taak zelf op zich.
Deze taken zijn dan vooral maken van een groepsapp, versturen van appjes, het regelen van drinken
in de rustr tijdens thuiswedstrijden en het halen en wegbrengen van de tenues. De rol van een leider
kan uitgevoerd worden door een ouder. Als hier niemand voor te vinden is, dan rouleert dit per
maand of per keer. Als daar ook niemand aan wil meewerken, dan zullen de ouders uitgenodigd
worden om een oplossing te zoeken voor dit probleem. Het maken van een vervoersschema voor
trainingen en wedstrijden leggen we sowieso bij de ouders. Hiermee kunnen hun het carpoolen zelf
regelen.
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Ouders hebben geen inspraak op posities in het veld en/of speeltijd. Als er sprake is van onredelijk
gedrag, dan kunnen ze dit na de wedstrijd bespreken met de trainer/leider. Als er dan geen oplossing
gevonden kan worden, wordt er iemand van de jeugdcommissie ingeschakeld (jeugdcoördinator) die
de situatie objectief bekijkt. Zijn/haar uitspraak is daarin bindend.

Opleidingsplan:
Al onze jeugdteams werken zoveel mogelijk met een opleidingsplan. Er wordt gewerkt met concrete
doelstellingen. Alles komt aan bod: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. Het grote voordeel is dat
iedere trainer wel of niet bekend met voetbal, zonder veel voorbereidingstijd een goed
georganiseerde training kan geven, dat er een doorlopende leerlijn is en dat alle trainers dezelfde
taal spreken. Natuurlijk blijft training geven mensen werk en bepaald de invulling van de trainer(s)
het succes van de training.
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JO-07
De doelstelling voor deze leeftijdscategorie is:

LEREN BEHEERSEN VAN DE BAL
Leeftijdsspecifieke kenmerken:
- Wil spelen. Sport niet, maar speelt.
- Houdt van avontuur. Voetbalt omdat het spannend is. Ervaart de omgeving niet als een
voetbalveld met afmetingen en regels, maar als een uitgestrekt wonderland;
- Wil de bal hebben. Waar de bal is moet je zijn en is de balcontrole nog gering;
- Is gericht op zichzelf. Ik en de rest van de wereld. Gezond egocentrisme, gaat vanzelf over;
- Werkt niet samen. De mini-pupil speelt niet over;
- Kent weinig regels. Van spelbedoeling en competitieregels wordt nog weinig begrepen. Wel
weten ze welke richting ze op moeten en dat ze moeten scoren in het doel;
- Houdt het lang vol. Maar een uur is lang voor een mini-pupil. Las wel regelmatig rustmomenten
of drinkpauzes in;
- Leert door te herhalen. Spelers willen niet steeds iets nieuws proberen en wil opgaan in de
vorm, heeft succes en uitdaging nodig;
- Heeft weinig geduld. Spelers willen bewegen, niet luisteren;
- Is snel afgeleid. Een spanningsboog van tien minuten is het maximum. Drijft er een luchtballon
over, ga erbij liggen en kijk mee;
- Zet aanwijzingen niet om in daden. Op deze leeftijd zijn de spelers erg visueel ingesteld en leert
een voetbalhandeling het beste door het na te doen;
- Is visueel ingesteld. Vertel een kort verhaal over bij dat een speler een leeuw is en achterna
gezeten wordt door een jager, dan doen spelers nog meer hun best.
Gedrag Trainer/leider:
- Maak overal een spelletje van;
- Maak alle oefeningen een avontuur;
- Zoveel mogelijk iedereen een bal;
- Accepteer dat ieder kind voor zichzelf speelt;
- Stimuleer het dribbelen en op avontuur gaan;
- Doe alles spelenderwijs ook de uitleg;
- Veel herhalen en varieer in de oefeningen, max 10min per oefening;
- Geef korte instructies;
- Doe alles voor (demonstraties);
- Coach niet, maar moedig ze aan.
Doelstellingen:
Leren beheersen van de bal
>> Kennis maken met in passen, schieten, dribbelen, drijven en aannemen van de bal.
Techniek:
- Het verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (fase 1)
- Het verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (fase 2)
- Het verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (fase 3)
- Het verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (fase 4)
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Spelvorm:

Afmetingen: 30 x 20m doeltjes 3x1m
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JO-08 en JO-09
De doelstelling voor deze leeftijdscategorie is:

DOELGERICHT LEREN HANDELEN MET DE BAL
Leeftijdsspecifieke kenmerken:
- Wil spelen. Maak overal een spelletje van, ook van het opruimen van de spullen;
- Heeft weinig geduld. Ze willen bewegen, niet luisteren;
- Is snel afgeleid. Een spanningsboog van tien minuten is al lang. Drijft er een luchtballon over, dan
is de bal niet interessant meer. Ga erbij liggen en geniet mee;
- Is gericht op zichzelf. Ik en de wereld. Verwar dit egocentrisme niet met egoïsme;
- Wil de bal hebben. Het motto is ik en de bal. Creëer veel balcontacten;
- Werkt niet samen. Soms lijken ze dat even te doen, maar schijn bedriegt;
- Zet veel aanwijzingen niet om in daden. Complexe aanwijzingen zoals ‘standbeen naast de bal,
opendraaien na de balaanname’, snappen ze niet;
- Leert door te herhalen. Ze willen niet steeds iets nieuws proberen;
- Krijgt graag aandacht. Laat vaardigheden voordoen en gebruik dit als (positief) voorbeeld bij een
uitleg;
- Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training.
Gedrag trainer/leider:
- Geef kort instructies;
- Varieer in de oefenstof, max 10min per oefening;
- Oefenstof met veel balcontacten;
- Overspelen nog geen doel, lukt dit al dan is dat meegenomen;
- Doe alle oefeningen voor (Demonstratie);
- Coach alleen positief, motiveer ze.
Doelstellingen:
Doelgericht leren handelen met de bal
>> Vaardig zijn in passen, schieten, dribbelen, drijven en aannemen van de bal.
Aanvallen:
- Het verbeteren van het uitspelen van de 1 tegen 1 situatie om zo doende kansen te creëren
- Het verbeteren van het scoren en het benutten van kansen
- Het verbeteren van het positiespel in de opbouw
Techniek:
- Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (techniek training)
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Spelvorm:

Afmetingen: 42,5m x 30m pupillendoeltjes
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JO-10 en JO-11
De doelstelling voor deze leeftijdscategorie is:

LEREN SAMEN DOELGERICHT TE SPELEN
Leeftijdsspecifieke kenmerken
-

Is enthousiast en ongeduldig. Ze willen bewegen, niet luisteren. Geef korte, precieze instructies.
Heeft een grote speldrang. Ze voetballen om het plezier. Spelenderwijs krijgen ze een grotere
handigheid met en zonder de bal.
Doet graag na. Ze zijn visueel ingesteld en leren het snelst door nadoen. Doe alles voor.
Leert door te herhalen. Ze willen niet steeds iets nieuws proberen. En hebben succes én
uitdaging nodig.
Krijgt graag aandacht. Laat de vaardigheden die eerder beoefent zijn voordoen en gebruik ze als
voorbeeld bij een uitleg.
Heeft veel verbeelding. Laat deze pupillen experimenteren, moedig creativiteit aan. Zorg wel
voor structuur.
Kan veel doen in weinig tijd. Ze spannen zich graag intens in om zich te kunnen uitleven.
Kent ook fysieke grenzen. Laat ze handschoenen en mutsen dragen en genoeg drinken bij
extreme temperaturen.
Geeft zijn mening. Vraag na elke training wat ze hebben geleerd en waarom dit belangrijk is.
Is doelgericht. Het maken en het voorkomen van doelpunten betekent veel voor deze kinderen.
Laat dit in alle oefen- en partijvormen terugkomen. Geef duidelijk aan hoe ze kunnen scoren.
Wil samenwerken. Ze zien steeds meer het mogelijk gunstige effect in van het overspelen naar
een speler die er beter voor staat. Moedig ze hiertoe aan.
Is prestatiegericht. Geef bij elke oefen- en partijvorm aan hoe er punten kunnen worden gehaald
of wat de beloning is.
Heeft een zwart-wit zelfbeeld. Zorg voor positieve feedback om het zelfvertrouwen op te
bouwen.
Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training.
Heeft een sterk gevoel van rechtvaardigheid. Alle kinderen houden ervan als dingen eerlijk zijn.
Stel hoge verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat persoonlijke situaties en
humeur geen effect hebben op je gedrag!

Gedrag trainer/leider:
Training
- Geef kort instructies en leg uit hoe ze kunnen winnen/punten scoren;
- Varieer in de oefenstof, max 10min per oefening;
- Oefenstof met veel balcontacten;
- Begin met het stimuleren van samenspelen;
- Doe alle oefeningen voor (Demonstratie);
- Geef steeds gerichtere feedback (individu) hoe de oefeningen worden uitgevoerd.
Coaching
- Coach positief
- Bespreking, begin de spelers erbij te betrekken.
I.
Wat is belangrijk
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-

-

II.
Wat gaat goed en wat kan beter
Positie
I.
Groot en klein maken
II.
wie staat er vrij
Moment
I.
Niet te lang met de bal blijven lopen
Richting
I.
Juiste keuzes maken
Snelheid
I.
Handelingssnelheid

Doelstellingen:
Leren samen doelgericht te spelen
Aanvallen:
- Het verbeteren van het positiespel in de opbouw
- Het verbeteren op de juiste momenten diep spelen in de opbouw en van daaruit kansen te
creëren
- Het verbeteren van het uitspelen van de 1 tegen 1 situatie om zo doende kansen te creëren
- Het verbeteren van het scoren
Verdedigen:
- Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Het verbeteren van het voorkomen van het dieptespel in de opbouw van de tegenpartij en
het beter verdedigen nadat de bal door de tegenstander is diep gespeeld
- Het verbeteren van het verdedigen van de 1 tegen 1 situatie en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Het verbeteren van het verdedigen (voorkomen van doelpunten)
Techniek:
- Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (techniek training)
Spelvorm:

Afmetingen: 42,5m x 30m pupillendoeltjes
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Afmetingen: 64m x 42,5m pupillendoeltjes
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JO-12 en JO-13
De doelstelling voor deze leeftijdscategorie is:
LEREN SPELEN VANUIT EEN BASISTAAK
Leeftijdsspecifieke kenmerken:
-

-

-

-

-

Komt langzaamaan in de groeispurt. 11-jarigen ideale lichaamsverhoudingen. Ze spannen zich
graag intens in. Houd de wachttijden kort, zorg voor veel balcontacten. De coördinatie van 12jarigen wordt houterig door snelle lichaamsgroei. Houd rekening met beperkte belastbaarheid.
Geeft graag zijn mening. Hij wordt zich meer bewust van de eigen kwaliteiten in verhouding tot
die van medespelers en uit meer kritiek. Pas op met vergelijkingen onderling. Stel niemand als
negatief voorbeeld. Ook jij kunt onder vuur komen liggen. Vraag na afloop van elke training wat
ze hebben geleerd en waarom dit belangrijk is.
Speelt steeds liever op een vaste positie. Dat geeft ze een gevoel van veiligheid, maar rouleer af
en toe nog door bijvoorbeeld één linie te laten opschuiven.
Krijgt graag individuele aandacht. Laat ze hun vaardigheden voordoen aan de groep en gebruik
ze als voorbeeld bij een uitleg. Praat afzonderlijk met deze pupillen.
Stelt hoge eisen aan zichzelf. De onzekerheid over eigen prestaties neemt toe. Tegelijk spiegelen
deze jongeren zich aan onbereikbare, beroemde idolen. Geef positieve feedback op concrete
acties voor meer zelfvertrouwen. Kinderen moeten zich succesvol voelen om dingen te willen
herhalen en dingen uit te proberen. Bouw op succesvolle pogingen.
Wil samenwerken. Het team wordt belangrijker. Spelers tonen graag verantwoordelijkheid.
Houd ze voor dat door goed samenwerken succes mogelijk is.
Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. Stel
continuïteit centraal, met ruimte voor verbeteringen en veranderingen.
Is doelgericht. Het scoren van doelpunten en het voorkomen van tegendoelpunten betekent nog
veel voor deze pupillen. Geef steeds duidelijk aan hoe beide partijen kunnen scoren, hoe er
punten kunnen worden gehaald en zorg ervoor dat de stand wordt bijgehouden.
Is wedstrijdgericht. Ze kunnen wedstrijdgericht trainen en complexe voetbalsituaties overzien.
Bied veel partijvormen aan.
Heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Alle kinderen houden ervan als dingen eerlijk zijn.
Zorg er ook voor dat persoonlijke situaties en humeur geen effect hebben op je gedrag.

Gedrag trainer/leider:
Training
- Geef kort instructies en leg uit hoe ze kunnen winnen/punten scoren;
- Varieer in de oefenstof, max 10 a 15min per oefening;
- Oefenstof met veel balcontacten;
- Stimuleer het samenspelen;
- Maak een begin met inzicht, zodat spelers beter leren kijken en de goede keuzes maken
- Doe alle oefeningen voor (Demonstratie);
- Geef steeds gerichtere feedback (individu) hoe de oefeningen worden uitgevoerd.
Coaching
- Coach positief
- Bespreking, begin de spelers erbij te betrekken.
I.
Wat is belangrijk
17

-

-

-

II.
Wat gaat goed en wat kan beter
Positie
I.
Groot en klein maken
II.
Aanspeelbaar zijn (passlijn vrij)
III.
Waar is de ruimte
IV.
Maak gebruik van de zijkanten van het veld (niet alles door het midden)
Moment
I.
Goed kijken (hoofd omhoog en spelinzicht)
II.
Schakel om bij balverlies
Richting
I.
Juiste keuzes maken
Snelheid
I.
Handelingssnelheid

Doelstellingen:
Leren spelen vanuit een basistaak
Aanvallen:
- Het verbeteren van het positiespel in de opbouw
- Het verbeteren op de juiste momenten diep spelen in de opbouw en van daaruit kansen te
creëren
- Het verbeteren van het uitspelen van de 1 tegen 1 situatie om zo doende kansen te creëren
- Het verbeteren van het creëren en benutten van kansen wanneer een speler de achterlijn
haalt
- Het verbeteren van het scoren (benutten van kansen)
Verdedigen:
- Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Het verbeteren van het voorkomen van het dieptespel in de opbouw van de tegenpartij en
het beter verdedigen nadat de bal door de tegenstander is diep gespeeld
- Het verbeteren van het verdedigen van de 1 tegen 1 situatie en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Verbeteren van het verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald
- Het verbeteren van het verdedigen (voorkomen van doelpunten)
Techniek:
- Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (techniek training)
Spelvorm:

Afmetingen: 64m x 42,5m pupillendoeltjes
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Vanaf JO-13 wordt er op een heel veld gespeeld.
Aangepaste regels:
- Doeltrap vanaf de 16 meter lijn;
- Hoekschop op halve afstand.
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JO-15
De doelstelling voor deze leeftijdscategorie is:
AFSTEMMEN VAN BASISTAKEN BINNEN EEN TEAM
Leeftijdsspecifieke kenmerken:
- De groeispurt gooit alles in de war. Meest in het oog springende ontwikkeling bij O14/O15spelers is de versnelde lichaamsgroei – en bijkomende verwarring. Enkele ‘late’ spelers genieten
nog even van hun ideale lichaamsverhouding en probleemloze coördinatie, maar intussen kijken
zij op tegen medespelers die in korte tijd groter en krachtiger worden. Op hun beurt merken die
vroegbloeiers dat ze onhandiger met de bal zijn geworden. Daarbij komen de puistjes, haar op
bepaalde plekken en, dodelijk in de kleedkamer, overmatige tepelvorming bij sommige jongens.
- Kritiek en zelfkritiek. Bij de O14/O15-spelers neemt de (reeds aanwezige) kritiek op de eigen
prestatie verder toe, alsmede de kritiek op anderen. Het vermogen tot onafhankelijk oordelen
groeit, een meer doordachte, eigen mening ontwikkelt zich. ‘Coach, we moeten echt eens met
drie spitsen spelen, we hebben er de spelers voor.’
- Verantwoordelijkheid. Spiegelden spelers zich als O13-speler nog in hoge mate aan idolen aan
de top, nu vergelijken ze zich meer realistisch met medespelers. Tekenen van volwassenheid
dienen zich aan. Er ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel, ze houden meer rekening met
anderen.
- Eigen basistaken. De toegenomen zelfkritiek en verantwoordelijkheid uiten zich in de toegewijde
manier waarop O14/O15 spelers zich storten op de basistaken die behoren bij hun posities in het
veld. Taken worden onderling ook beter verdeeld. Twee of drie verdedigers houden zich niet zo
vaak meer bezig met dezelfde aanvaller van de tegenpartij.
- Leerdoel: afstemming tussen taken. Leerden O13-speler welke taken bij welke positie horen,
O14/O15 spelers stemmen die taken onderling beter af. Niet alleen binnen een linie, maar ook
tussen de linies. Blijf op deze leerdoelen coachen, wees niet te veel bezig met winnen en
presteren. Concentreer je op het leerproces waarin zij zich individueel bevinden. Pas vanaf O17
mag je verwachten dat ze teamprestaties leveren.
Gedrag trainer/leider:
- Geef kort instructies en leg uit hoe ze kunnen winnen/punten scoren;
- Varieer in de oefenstof die gericht is op de doelstelling;
- Samenspel tussen spelers en linies moeten gaan samenpakken, bespreek regelmatig met
spelers rondom de situatie wat zij het beste hadden kunnen doen;
- Werk steeds meer aan inzicht, zodat spelers goed kijken en de goede keuzes maken
- Doe zoveel mogelijk oefeningen voor, of laat het stapsgewijs zien (Demonstratie);
- Geef gerichte feedback (individu en welk effect dit heeft op het team) hoe de oefeningen
worden uitgevoerd;
- Wordt steeds kritischer in de samenhang van taken
Coaching
- Coach positief
- Bespreking, begin de spelers erbij te betrekken.
I.
Wat is belangrijk
II.
Wat gaat goed en wat kan beter
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-

-

-

Positie
I.
Groot en klein maken
II.
Verdediging aansluiten en aanvallers mee terugkomen (compact spelen)
III.
Aanspeelbaar zijn (passlijn vrij)
IV.
Beweging zonder bal
V.
Waar is de ruimte
VI.
Coach elkaar (communicatie tussen spelers)
VII.
Maak gebruik van de zijkanten van het veld (niet alles door het midden)
Moment
I.
Speler zonder bal neemt initiatieven (communicatie)
II.
Goed kijken (hoofd omhoog en spelinzicht)
III.
Schakel om bij balverlies en balbezit
Richting
I.
Juiste keuzes maken
Snelheid
I.
Handelingssnelheid

Doelstellingen:
Afstemmen van de basistaken binnen een team
Aanvallen:
- Het verbeteren van het positiespel in de opbouw
- Het verbeteren op de juiste momenten diep spelen in de opbouw en van daaruit kansen te
creëren
- Het verbeteren van het uitspelen van de 1 tegen 1 situatie (Frontaal) om zo doende kansen
te creëren
- Het verbeteren van het creëren en benutten van kansen wanneer een speler de achterlijn
haalt
- Het verbeteren van het scoren (benutten van kansen)
- Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen)
Verdedigen:
- Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Het verbeteren van het voorkomen van het dieptespel in de opbouw van de tegenpartij en
het beter verdedigen nadat de bal door de tegenstander is diep gespeeld
- Het verbeteren van het verdedigen van de 1 tegen 1 situatie en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Verbeteren van het verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald
- Het verbeteren van het verdedigen (voorkomen van doelpunten)
- Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen)
Spelvorm:
Vanaf JO-15 zijn de regels op een groot veld gelijk aan die van de senioren.
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JO-17
De doelstelling voor deze leeftijdscategorie is:
SPELEN ALS EEN TEAM
Leeftijdsspecifieke kenmerken:
-

-

-

-

-

Explosieve lichaamsgroei. Jongens groeien in de lengte nog even door. Ook worden ze breder
nu, maar niet altijd sterker. Ze ervaren minder controle over hun ledematen. Daarbij puberen ze
volop. Ze kunnen lusteloos zijn, onredelijk, humeurig. Wel is voor jongens winnen belangrijker
dan ooit.
Navelstaren en vergelijken. O16/O17-spelers vergelijken zichzelf constant met hun omgeving. In
de kleedkamer schamen sommigen zich voor hun lichaam. Vooral in teams waar presteren erg
belangrijk is, kunnen spelers hun belangstelling voor voetbal kwijtraken. Zorg voor een veilige
omgeving voor iedereen. Voor de onopvallende speler, maar vergeet ook de grote mond niet
zijn gedrag is een uiting van onzekerheid. Help ze nieuwe betekenissen te vinden. Op het veld,
rond het team of op de club.
Fanatisme en overmoed. O16/O17-spelers willen zichzelf bewijzen. Het tempo op het veld ligt
plotseling zeer hoog en er wordt overdreven scherp gedekt. Onbesuisde slidings, misplaatste trap
buitenkantje voet, explosieve reacties op een beslissing van de scheids. Iedereen schreeuwt. We
moeten elkaar toch coachen? Kortom: chaos. Wees duidelijk en consequent in hetgeen jij op en
rond het veld toestaat. Kanaliseer oplaaiende emoties en haal oververhitte spelers tijdig naar de
kant.
Teamspelers. O16/O17-spelers wagen zich vaak aan acties die voor het team weinig rendement
hebben. Help ze zo dat hun individuele mogelijkheden meer gaan opleveren. Bij spelers in deze
leeftijd is het besef van teamtaken, taken per linie en van elke positie inmiddels op hoofdlijnen
aanwezig. Het afstemmen van taken is aan de orde gekomen bij de O15. Nu gaat het erom dat
spelers hun handelingen op elkaar afstemmen en dat dit bijdraagt aan het winnen van de
wedstrijd. Je hoeft in je coaching dan ook niet meer in algemeenheden te blijven hangen, je mag
man en paard noemen – zolang iedereen zich in de groep maar veilig voelt. Controleer dit
regelmatig in je persoonlijke contacten met spelers.
Leerdoel: Leren presteren. O17-spelers gaan ‘leren’ winnen en vanaf nu leren ze als team te
presteren. Vanuit elf posities en bijhorende taken streven spelers meer dan voorheen
gezamenlijk een doel na. Je begeleidt ze hierin, door ze te leren hoe ze als team op dezelfde wijze
kenmerkende spelsituaties kunnen interpreteren en daar adequaat op kunnen reageren. Met
nog vijftien minuten te gaan staan we met 1-0 voor. Hoe gaan we hiermee om?

Gedrag trainer/leider:
- Geef kort instructies en leg uit hoe ze kunnen winnen/punten scoren;
- Varieer in de oefenstof die gericht is op de doelstelling;
- Speel als team en bespreek regelmatig met de spelers rondom de situatie wat zij het beste
hadden kunnen doen;
- Werk steeds meer aan inzicht, zodat spelers goed kijken en de goede keuzes maken
- Doe zoveel mogelijk oefeningen voor, of laat het stapsgewijs zien (Demonstratie);
- Geef gerichte feedback (individu en welk effect dit heeft op het team) hoe de oefeningen
worden uitgevoerd. Laat als de groep er aan toe is ook feedback geven op elkaar;
- Wordt steeds kritischer in de samenhang van taken en speel als een team
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Coaching
- Coach positief
- Bespreking, begin de spelers erbij te betrekken.
I.
Wat is belangrijk
II.
Wat gaat goed en wat kan beter
- Positie
I.
Groot en klein maken
II.
Verdediging aansluiten en aanvallers mee terugkomen (compact spelen)
III.
Aanspeelbaar zijn (passlijn vrij)
IV.
Beweging zonder bal
V.
Waar is de ruimte
VI.
Coach elkaar (communicatie tussen spelers)
VII.
Maak gebruik van de zijkanten van het veld (niet alles door het midden)
- Moment
I.
Speler zonder bal neemt initiatieven (communicatie)
II.
Goed kijken (hoofd omhoog en spelinzicht)
III.
Schakel om bij balverlies en balbezit
- Richting
I.
Juiste keuzes maken
- Snelheid
I.
Handelingssnelheid
Doelstellingen:
Spelen als een team
Aanvallen:
- Het verbeteren van het positiespel in de opbouw
- Het verbeteren op de juiste momenten diep spelen in de opbouw en van daaruit kansen te
creëren
- Het verbeteren van het uitspelen van de 1 tegen 1 situatie (Frontaal) om zo doende kansen
te creëren
- Het verbeteren van het creëren en benutten van kansen wanneer een speler de achterlijn
haalt
- Het verbeteren van het scoren (benutten van kansen)
- Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen)
Verdedigen:
- Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Het verbeteren van het voorkomen van het dieptespel in de opbouw van de tegenpartij en
het beter verdedigen nadat de bal door de tegenstander is diep gespeeld
- Het verbeteren van het verdedigen van de 1 tegen 1 situatie en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Het verbeteren van het verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald
- Het verbeteren van het verdedigen (voorkomen van doelpunten)
- Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen)
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JO-19
De doelstelling voor deze leeftijdscategorie is:
PRESTEREN ALS EEN TEAM IN DE COMPETITIE
Leeftijdsspecifieke kenmerken:
-

-

-

-

-

Mannelijkheid. Zijn O17 nog jongens, O19 komen op je over als mannen. Ze zijn breder,
atletischer en ook geestelijk zijn ze evenwichtiger. Dit komt hun spel ten goede. In kleine ruimtes
zijn ze beter bestand tegen druk en ze hebben meer overzicht over het spel.
Geestelijk evenwicht. O19-spelers zijn nog geen volleerde voetballers, maar het is nog slechts
een kwestie van rijpen. Alles wat hen tot nu toe is aangereikt, moet alleen nog op de juiste plek
vallen. De onrust die zo kenmerkend is voor O17-spelers maakt nu plaats voor een meer
beheerst optreden. Er ontstaat een zekere zelfcontrole. Gebeurtenissen binnen het team en
opstootjes op het veld worden zakelijker benaderd.
Volwassen gesprekspartners. O19-spelers gaan op niveau het debat met je aan, betrek in dan
ook in het proces van speelwijze, wedstrijdaccenten. En vraag hun waar ze willen dat je extra op
let en coacht
Keuzes maken. O19-spelers kiezen tussen uitgaan of op tijd naar bed, tussen voetbal als sociaal
gebeuren of als prestatiesport, tussen de O19-2 en O19-1? Kiezen ze voor een selectieteam en
belanden ze op de bank? Wringt dat met een kindvriendelijk beleid waar elke speler evenveel
kansen verdient? Dat hoeft niet. Het onderscheid zit in de O19-spelers zelf. Het wekt bij hem juist
wrevel als niet de beste spelers worden opgesteld. Hoe dan om te gaan met de nummers 12 tot
en met 15? Die zijn even belangrijk als de basisspelers. Geef ze serieuze speeltijd, prikkel
bankzitters en hun concurrenten op de training, beloon bijzondere inzet met een basisplaats.
Leerdoel: Leren winnen van de wedstrijd. De O19-speler kiest er nu ook voor gericht te trainen
op de specifieke taken die bij zijn positie en linie in het veld horen. Hij wordt specialist en gaat
alle relevante voetbalhandelingen beheersen die bij zijn positie op het veld horen. Hij beschikt
over het vereiste spelinzicht en kan doelgericht communiceren met medespelers. Hij leert in
dienst van het team en het doel te spelen

Gedrag trainer/leider:
- Geef kort instructies en leg uit hoe ze kunnen winnen/punten scoren;
- Varieer in de oefenstof die gericht is op de doelstelling;
- Speel als team en bespreek regelmatig met de spelers rondom de situatie wat zij het beste
hadden kunnen doen;
- Werk steeds meer aan inzicht, zodat spelers goed kijken en de goede keuzes maken
- Doe zoveel mogelijk oefeningen voor, of laat het stapsgewijs zien (Demonstratie);
- Geef gerichte feedback (individu en welk effect dit heeft op het team) hoe de oefeningen
worden uitgevoerd. Laat als de groep ook feedback geven op elkaar;
- Wordt steeds kritischer in de samenhang van taken en presteer als een team
Coaching
- Coach positief
- Bespreking, begin de spelers erbij te betrekken.
III.
Wat is belangrijk
IV.
Wat gaat goed en wat kan beter
- Positie
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-

-

VIII.
Groot en klein maken
IX.
Verdediging aansluiten en aanvallers mee terugkomen (compact spelen)
X.
Aanspeelbaar zijn (passlijn vrij)
XI.
Beweging zonder bal
XII.
Waar is de ruimte
XIII.
Coach elkaar (communicatie tussen spelers)
XIV.
Maak gebruik van de zijkanten van het veld (niet alles door het midden)
Moment
IV.
Speler zonder bal neemt initiatieven (communicatie)
V.
Goed kijken (hoofd omhoog en spelinzicht)
VI.
Schakel om bij balverlies en balbezit
Richting
II.
Juiste keuzes maken
Snelheid
II.
Handelingssnelheid

Doelstellingen:
Presteren als een team in de competitie
Aanvallen:
- Het verbeteren van het positiespel in de opbouw
- Verbeteren dieptespel in de opbouw
- Het verbeteren van het uitspelen van de 1 tegen 1 situatie om zo doende kansen te creëren
- Het verbeteren van het creëren en benutten van kansen wanneer een speler de achterlijn
haalt
- Het verbeteren van het scoren (benutten van kansen)
- Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen)
Verdedigen:
- Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Het verbeteren van het voorkomen van het dieptespel in de opbouw van de tegenpartij en
het beter verdedigen nadat de bal door de tegenstander is diep gespeeld
- Het verbeteren van het verdedigen van de 1 tegen 1 situatie en op het juiste moment
veroveren van de bal
- Het verbeteren van het verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald
- Het verbeteren van het verdedigen (voorkomen van doelpunten)
- Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen)
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MO-meidenvoetbal
De doelstelling voor deze leeftijdscategorie is:
HETZELFDE ALS JONGENS VAN 1 JAAR JONGER
Meidenvoetbal volgt dezelfde doestellingen als bij jongens, maar dan wel van 1 jaar jonger. Dus
MO13 speelt volgens het principe van JO12.
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Dispensatieregeling:
De KNVB heeft bepaald dat bij de onderstaande spelvormen de volgende dispensatie verleend mag:
JO8
6x6
In alle klassen maximaal 1 per team
JO9
6x6
In alle klassen maximaal 1 per team
JO10 6x6
In alle klassen maximaal 1 per team
JO11 8x8
In alle klassen maximaal 2 per team
JO12 8x8
In alle klassen maximaal 2 per team
JO13 11x11
In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO15 11x11
In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team
JO17 11x11
In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team
JO19 11x11
In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team
MO11 8x8
In alle klassen maximaal 2 per team
MO13 8x8
In alle klassen maximaal 2 per team
MO13 11x11
In alle klassen maximaal 3 per team
MO15 11x11
In alle klassen maximaal 3 per team
MO17 11x11
In alle klassen maximaal 3 per team
MO19 11x11
In alle klassen maximaal 3 per team
Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. In gemengde competities mogen meisjes één
jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de JO8 en JO9.
Dispensatie hoeft niet meer te worden aangevraagd. Het mobiele digitale wedstrijdformulier
(mDWF) voert de controle uit, waardoor het maximaal aantal dispensatiespelers niet kan worden
overschreden.
De KNVB houdt van januari tot januari aan als leeftijdscategorie en scholen werken met augustus tot
augustus. Hierdoor ontstaat het “probleem” dat vroege en late leerlingen uit dezelfde klas vaak in
een andere leeftijdscategorie vallen. We krijgen dan ook veel verzoeken om kinderen in een hogere
of lagere leeftijdscategorie in te delen. Bovenstaand is te zien dat terugplaatsen maar beperkt mag.
Dispensatie wordt bij Krijtland daarom ook alleen toegestaan als dit in het belang is van het kind. Dat
wil zeggen als een kind nog niet toe is om naar een oudere leeftijdscategorie te gaan. En verder als
de aantallen spelers dit toelaten in samenspraak met de trainers en de hoofd opleidingen. We zijn
daar heel terughoudend in omdat als we dit bij 1 toelaten en vaak meerdere verzoeken komen. Het is
dan niet meer uit te leggen wie mag wel en wie niet. Dispensatie en vooruit plaatsen wordt dus
alleen toegestaan onder de juiste condities. Ouders hebben hier geen inspraak in.
Ervaring leert ook dat een kind na 1 of 2 trainingen in een ander team weer meerdere nieuwe
vriendjes leert kennen en snel gewent is.
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Overgang naar het nieuwe seizoen:
De gehele jeugd gaat gezamenlijk met alle teams over na het einde van de competitie naar de
nieuwe leeftijdscategorie.
Per jaar wordt gekeken wat het beste moment is om over te gaan. Dit kan afhangen wanneer de
competitie eindigt, of er nog teams wedstrijden moeten inhalen, of er nog deelgenomen wordt aan
toernooien en wanneer de schoolvakantie valt. De jeugdcommissie zal het moment in overleg met de
trainers bepalen en communiceren. Voor JO-19 spelers die naar de senioren overgaan, zullen
separaat afspraken moeten worden gemaakt.
Het is zeer wenselijk dat er doorgetraind wordt tot aan de zomervakantie, om de nieuwe groep beter
te leren kennen en daardoor weloverwogen keuzes te kunnen maken bij het indelen van de spelers
(dit gebeurd nog voor de zomervakantie, zie indeling spelers). Na de zomervakantie beginnen vaak al
snel de eerste wedstrijden.
In principe blijft iedere speler eerst bij zijn eigen leeftijdscategorie (uitzonderingen daargelaten) en
wordt er gekeken of een speler wel of niet op zijn/haar plek is bij deze groep. Doorschuiven is alleen
mogelijk als het in belang is van het kind, er plaats is in de andere leeftijdscategorie en er geen
probleem ontstaat bij zijn eigen leeftijdscategorie. Deze beslissing wordt genomen door de
trainers/leiders van beide leeftijdscategorien en de hoofd opleidingen.
In de eerste periode (1 of meerdere weken) van de nieuwe groepen moeten alle spelers een eerlijke
kans krijgen. Daarom dient de groep ook als geheel te trainen. En de trainers/leiders observeren de
spelers. Dit om een goede indruk te krijgen van de groep en het niveau van de spelers. Het spelen
van een toernooitje en/of oefeningen in een carrousel, waarbij de trainers op een vast punt staan en
zo ombeurten alle spelers kunnen zien, behoren tot de mogelijkheden.
Daarna als alle trainers/leiders het erover eens zijn (meestal na 2 a 3 trainingen), kan de groep
opgesplitst worden in een A en B groep en per week bekeken worden of er nog moet worden
geschoven.

Indelen spelers:
Voor de schoolvakantie wordt er een voorlopige indeling gemaakt van de teams en dit wordt ook
gecommuniceerd naar de spelers/ouders.
Bij het maken van de indelingen aan het eind van het seizoen is het wenselijk dat alle trainers/leiders
van de nieuwe leeftijdscategorie aanwezig zijn. Dit houdt in dat ieder team is vertegenwoordigd. Het
indelen is een democratisch proces en dient objectief bekeken te worden.
In uitzonderlijke gevallen kan de hoofd opleidingen de trainers overrulen als het gaat om een
uitzonderlijk talent, die bijvoorbeeld de potentie heeft om een 1e elftal speler te kunnen worden.
Voor deze spelers kan een speciaal traject gecreëerd worden, waarbij de hoofd opleidingen dit
traject bewaakt.
Tot en met de JO-09 zijn de teams een mix van vriendjes, klasgenootjes en welke weerstand kan een
speler aan. Wat wil zeggen dat in een 1e team meestal toch de iets betere of fysiek sterkere spelers
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zitten, maar daar mag van afgeweken worden. Houdt ook rekening met een goede verdeling van de
moederverenigingen, geen eenlingen in een team.
Vanaf JO-10 worden zoveel mogelijk gelijkwaardige spelers ingedeeld in hetzelfde team. De fysiek
sterkere en de technisch begaafde spelers in het eerste team. Deze keuze is gemaakt omdat kinderen
van deze leeftijd steeds meer het samenspelen ontdekken en bij te grote verschillen bepaalde
kinderen nooit de bal krijgen. Het is dus vaak veel leuker om te voetballen met spelers van ongeveer
gelijk niveau. Kinderen kunnen daar soms heel hard in zijn naar elkaar, als een medespeler in hun
ogen niet goed genoeg is. Hierdoor zien we vaker spelers stoppen met voetbal en dit moeten we
proberen te voorkomen. Bij de overige teams in dezelfde leeftijdscategorie trekken we de lijn van
gelijkwaardige spelers door, echter hier spelen andere belangen ook een nevenrol:
-

Een gezonde verdeling tussen de moederverenigingen (liefst geen enkelingen in een team);
Proberen om bij gelijkwaardige spelers vriendjes bij elkaar te houden;
Proberen om niet alle spelers die om welke reden dan ook extra aandacht nodig verdienen,
in 1 team in te delen.

Het is juist geen doelstelling om teams van het jaar ervoor bij elkaar te houden. Hiermee worden
zogenaamde eilandjes gekweekt binnen een vereniging.
De indeling wordt gedaan door de trainers/leiders van de desbetreffende leeftijdscategorie in
samenspraak met de hoofd opleidingen en/of een jeugdcoordinator, dit vooral als facilitator en om
het beleid en de objectiviteit te waarborgen. Samen maken zij een weloverwogen afweging aan de
hand van het beleidsplan. Ouders hebben geen inspraak in dit proces.
Na de schoolvakantie wordt er per team getraind en de eerste wedstrijden gespeeld. Bij JO07 t/m
JO12 na 6 wedstrijden (1e blok) en JO13 t/m JO19 na de bekerronde kunnen er bij hoge uitzondering
nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Dit gebeurt in overleg met de trainers/leiders en in
samenspraak met de hoofd opleidingen.
Voorafgaand aan de competitie is het wenselijk dat de trainer/leider van het team (of soms per
leeftijdscategorie) een kennismakingsavond voor de ouders organiseert. Dit kan gedaan worden
tijden de training, waarbij een trainer training geeft aan de kinderen en de andere trainer de ouders
ontvangt. Heeft een team maar 1 trainer, dan zal de training onder elkaar overgenomen moeten
worden in overleg. Bij deze kennismakingsavond kunnen de ouders kennis maken met elkaar en
kunnen er gerichte afspraken worden gemaakt. Denk hierbij o.a. aan:
- Beleid van Krijtland (regels en afspraken)
- Bijdrage ouder(s) als leider of andere randzaken
- Rol van de leider
- Trainingstijden
- Wijze van afmelden
- Verzameltijden
- Rijschema
- Vragen van de ouders
Dit geeft duidelijkheid en voorkomt veel discussies en onwetendheid achteraf. En kunnen de ouders
uit de verschillende dorpen elkaar eens ontmoeten.
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Gedurende het seizoen (najaar of voorjaar) worden er geen spelers naar een lager team geplaatst,
tenzij het in het belang is van het kind zelf, of het gaat om disciplinaire redenen. Hierbij moeten de
trainers/leiders van beide teams het over eens zijn en in samenspraak met de hoofd
opleidingen/jeugdcoördinator.
De winterstop is een evaluatiemoment, waarin de teams en spelers tegen het licht worden gehouden
en eventueel aanpassingen worden gedaan qua spelers. Waarbij gekeken wordt net als in het begin
van het seizoen t/m JO-09 welke weerstand kan een speler aan, een goede verdeling met vriendjes
en klasgenootjes (geen eenlingen). Vanaf JO-10 selecteren bij het 1e team en daarbij incidenteel
maatwerk in overleg.

Training:
-

JO-07, JO-08 en JO-09 trainen 1 of 2x per week op de locatie van de moedervereniging en zij
komen in trainingstenue naar de training;
JO-10 en JO-11 2x per week, op allebei de locaties 1x en komen in trainingstenue naar de
training;
JO-12 t/m JO-19 trainen 2x per week, op allebei de locaties 1x en kleden zich om bij de club
en is douchen verplicht.
In overleg is het ook mogelijk om in Sibbe te trainen.

Tussen het einde seizoen en de zomervakantie is het aantal trainingen per week te bepalen door de
trainers van die leeftijdscategorie.
Een verzoek aan de trainers die aan het eind van het seizoen stoppen, om de teams die door trainen
uit te helpen tot aan de zomervakantie, of tot het moment dat er voldoende trainers zijn om dit
zelfstandig in te vullen.
Per leeftijdscategorie dient er per training op 1 locatie getraind te worden, dit i.v.m. de
saamhorigheid binnen die leeftijd en logistiek (meerijden e.d.). Dit kan inhouden dat er een
roulatieschema moet komen voor te trainen op gras en kunstgras (onderling overleg).
Trainers tellen de ballen voorafgaand aan de training en niemand verlaat het veld totdat alle ballen
en overige materialen weer compleet zijn.

Nieuwe trainers
Nieuwe trainers krijgen eerst een kort introgesprek, waarbij de werkwijze wordt uitgelegd. Zoals o.a.
onze trainingsmethode en de inhoud van het jeugdbeleidsplan. Daarnaast krijgt de trainer zijn
kleding in bruikleen verrstrekt.
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Tijdens de competitie:
Tijdens de competitie is het niet toegestaan dat teams iedere week in dezelfde (favoriete) opstelling
beginnen.
Iedere speler heeft het recht om minimaal een halve wedstrijd te spelen, tenzij er disciplinaire
redenen zijn om hier van af te wijken. In voorkomend geval dient dit vooraf aangegeven te zijn bij de
jeugdcoördinator van de moedervereniging waar deze speler lid is.
Het is niet verplicht om tijdens de wedstrijd iedere speler te wisselen en dat de speeltijd voor iedere
speler gelijk is. Wel moet gekeken worden naar wat redelijk is, met de achterliggende gedachte dat
ieder kind gelijk is en evenveel contributie betaald.
Uithelpen gebeurt in onderling overleg tussen de trainers/leiders, waarbij de trainer/leider aangeeft
wat voor type speler deze nodig heeft (keeper, verdediger enz.) en in sommige gevallen een
bepaalde speler. De trainer/leider van het uithelpende team bepaalt (in overleg) wie in aanmerking
komt, waarbij het kind centraal staat en niet de prestatie van het eigen team. Op basis van kwaliteit,
houding, inzet en trainingsopkomst wordt gekeken wie in aanmerking komt. Naar een hoger team zal
het een speler zijn die genoeg kwaliteit heeft en positief opvalt in zijn team. Waarbij het voor de
speler in kwestie een beloning is om met een hoger/ouder team mee te mogen doen. Uithelpen bij
een lager/jonger team mag ieder kind voor worden gekozen, maar bij voorkeur niet iedere keer
dezelfde. Voorop staat dat niet het team of de trainer/leider, maar het kind centraal staat!
Uithelpen kan ook dat de speler bij beide teams meedoet als dit plan technisch lukt. Wel dient er
rekening gehouden te worden met de belastbaarheid van een speler.
Trainers/leiders bepalen op welke positie een speler speelt. Hierbij is het onmogelijk om aan alle
wensen te voldoen van iedere speler. Wel moet een trainer/leider zicht bewust zijn dat voetbal voor
een kind slechts een hobby is. En daar proberen rekening mee te houden zodat spelers zoveel
mogelijk plezier hebben.
Als een team geen vrijwillige keeper heeft, wordt deze taak gerouleerd binnen het team. Het is dan
niet toegestaan om bepaalde (belangrijke) spelers hier buiten te houden. Een uitzondering kan zijn
dat een aantal spelers aangeven wel te willen keepen, maar niet iedere week. Dan kan er gerouleerd
worden tussen deze spelers.

Pesten en/of plagen
In ieder team gebeurd wel eens iets, maar we willen toch proberen een duidelijk onderschijd te
maken wat een keer plagen is, of echt pesten.
Onder pesten verstaan we dat het een structureel karakter heeft, waarbij het iedere keer om
dezelfde persoon gaat. Daarbij wordt er dan over de grenzen van deze speler gegaan, waardoor die
zich niet meer welkom voelt, onzeker wordt en mogelijk geen deel meer wil uitmaken van het team.
Dit zullen we onder geen enkele voorwaarde tolereren.
De trainers/leiders hebben de verantwoordelijkheid om signalen hiervan op te pakken, of open te
staan voor de melding hiervan .
Mogelijke voorbeelden hiervan zijn:
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- De speler vertoont ineens ander gedrag;
- De speler meldt zich vaker af;
- Een speler onttrekt zich aan de groep;
- Een speler wil naar een ander team;
- Er onstaat een bepaalde groepsvorming binnen een team;
- Een speler geeft signalen af aan de trainer/leider of aan zijn ouders;
- Er wordt tijdens de trainingen en/of wedstrijden vaak tegen dezelfde persoon op een negatieve
manier iets geroepen.
De vervolgstap is dit eerst intern proberen op te lossen. D.w.z. dat de trainer/leider door de
speler/ouders geinformeerd wordt wat er is gebeurd. Of mogelijk dat de trainer leider zelf hier
achter komt. De trainer/leider oordeelt niet meteen, maar gaat beide partijen uitvragen naar wat er
precies is gebeurd en mogelijk volgt er ook navraag bij andere (neutrale) spelers . A.d.h.v. deze
informatie kan de trainer/leider opmaken of het daadwerkelijk gaat om pesten of niet. Eventueel
worden de ouders in dit gesprek betrokken.
Indien het niet gaat om pesten maar een misplaatste grap, of verkeerd intrepeteren van wat gezegd
of gedaan is, dan kan dit onder elkaar worden uitgesproken, in de hoop dat daarmee het probleem
weer is opgelost.
Indien er daadwerkelijk gepest wordt dient dit gemeld te worden door de trainers/leiders bij de
jeugdcoördinator, die in samenspraak met alle betrokken partijen een gepaste maatregel zal zoeken
voor hetgeen wat is gebeurd . Dit hangt uiteraard af van de ernst van de situatie.
Als de situatie dermate ernstig is, of om wat voor reden dan ook voor de trainers/leiders niet
bespreekbaar gemaakt kan worden, dan is de mogelijkheid er om een vertrouwenspersoon in te
schakelen. De wens van een vertouwenspersoon kan ook uitkomen van de speler/ouders (gegevens
zijn te vinden op de website).

Andere mogelijke (gedrags)problemen:
Indien er omstandigheden ontstaan waarbij er door een speler(s) onaccebtabel gedrag vertoond,
wordt dit eerst met de speler en/of ouders bespreekbaar gemaakt door de trainer/leider. Als dit niet
tot een oplossing leidt, dan wordt de jeugdcoördinator ingeschakeld. Mocht dit nog niet het
gewenste effect hebben, kan de jeugdcoördinator advies/assistentie vragen bij de afdeling
jeugdwerk van de gemeente. Binnen de club hebben we hiervoor een aanspreekpunt die bekend is
bij de jeugdcommissie.

Planning van extra wedstijden en/of uitgestelde wedstrijden:
Thuis oefenwedstrijden moeten worden georganiseerd tijdens de eigen trainingstijden, of in overleg
met de wedstrijdsecretaris op een tijdstip dat het veld beschikbaar is.
Als een wedstrijd qua tijd aansluit op een training van een ander team, is het niet toegestaan om de
warming up uit te voeren op het veld waarop getraind wordt. Of er zal overleg moeten zijn met de
trainer/leider van het team dat op dat moment traint. Die kan eventueel een deel van het veld
afstaan voor de warming up, maar dit is niet verplicht.
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Als er een competitie wedstrijd of een trainers cursusavond niet anders ingepland kan worden, heeft
dit voorrang op een training van een ander team. Dit geldt alleen voor een competitie wedstrijd of
een trainers cursusavond . Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering. Voor die training kan dan
mogelijk uitgeweken worden naar een grasveld op dezelfde locatie. Of naar de locatie in Sibbe, in
overleg met de jeugdcoördinator van Sibbe.
Volgorde van prioriteit:
1) Trainers cursusavond;
2) Competitie wedstrijd (die niet anders gepland kan worden);
3) Oefenwedstrijd op een tijdstip van de eigen training;
4) Training van een team of leeftijdscategorie;
5) Oefenwedstrijd overige teams.

Scheidsrechters:
Per locatie wordt een scheidsrechter geregeld door de scheidsrechtercommissie, of een
vertegenwoordiger van die moedervereniging. Tot en met JO12 worden jeugdspelers van JO17 en
JO19 ingezet. Spelers worden ruim van te voren geinformeerd en krijgen in de week voorafgaand nog
een herinnering. Hierbij gelden een aantal spelregels:
•Spelers die op een andere manier al vrijwilligers werk doen (website, training geven etc) worden
deels vrijgesteld .
•Het fluiten is verplicht. Bij niet opkomen dagen mag je per niet gefloten wedstrijd 1 wedstrijd zelf
niet spelen in je eigen team; ingaand op diezelfde zaterdag. Alleen afmeldingen op de dag zelf door
overmacht gelden.
•Spelers die hun beide wedstrijden in de voor- en najaarsronde fluiten worden beloond met 5
vrijwilligers punten t.w.v. €25 per seizoenshelft (totaal €50 in een heel seizoen).
•Ruilen kan altijd! Geef het wel even door aan de wedstrijdsecretaris

Saamhorigheid:
Voor iedere leeftijdscategorie wordt gestreefd naar 1 naar 2 activiteiten in het seizoen, afgesloten
met nog een eindactiviteit aan het eind van het seizoen.
Hiervoor zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Het geniet de voorkeur om iedere leeftijdscategorie
vertegenwoordigd te hebben. De commissie vergadert gezamenlijk 1x per seizoenshelft structureel,
en indien voor een bepaalde activiteit nodig nog met een select gezelschap incidenteel.
Per seizoen is per speler 5 euro beschikbaar voor een activiteit. Deze is door het
team/leeftijdscategorie vrij in te plannen, maar wordt meestal gebruikt. Voor de eindactiviteit.

Kantine activiteiten
Voor de jeugdteams is er per seizoenshelft 1x de gelegenheid om een broodje frikadel en een
consumptie te krijgen. Hiervoor krijgt ieder team drankkaarten. Deze kunnen op alle drie de locaties
ingeleverd worden, waarbij verzocht wordt bij teams die op meerdere locaties spelen, dit ook te
verdelen over 2 locaties.
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Geef voorafgaand aan de wedstrijd dit even door aan de kantinemedewerker, zodat deze al
voorbereidingen kan treffen.

Kampioenschap
Indien een team kampioen wordt in zijn poule, krijgt het team maximaal 75euro van de club om zelf
iets te organiseren. De vergoeding is te declareren via de penningmeester, na het overhandigen van
de bonnetjes.
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