Beste leider van een JO-13, JO-15, JO-17 OF JO-19 team,
Geweldig dat je je als leider in wilt zetten voor de jeugd van VV Oosterlittens. Als
voetballeider ben je een belangrijke schakel in het netwerk van spelers, ouders en
vrijwilligers van onze voetbalvereniging. Voor de jeugdspelers ben je een vertrouwd
persoon, die het mogelijk maakt om te sporten in een plezierige en veilige omgeving. Dat is
dan ook meteen de belangrijkste uitdaging als leider van een jeugdteam.
Een aantal keren per jaar is er leidersoverleg. Doel van het overleg is informatie met andere
leiders en jeugdcommissie te delen. Belangrijkste informatiekanaal van VV Oosterlittens is
de website: www.vvoosterlittens.nl. Alle actuele informatie komt op de site te staan, ook
eventuele afgelastingen.
Een andere bron van informatie is www.voetbal.nl. Dit is een website van de KNVB.
Programma’s en uitslagen zijn te bekijken, maar ook achtergrondinformatie en tips en tricks
voor trainers en leiders. Leiders (en ook spelers) kunnen zich registreren en zo de voor hen
relevante informatie op een presenteerblaadje krijgen.

Om alvast wat handvaten aan te reiken voor het nieuwe voetbalseizoen, krijg je hierbij een
korte samenvatting van de taken van een jeugdleider JO-13, JO-15, JO-17 OF JO-19.
Communicatie
1. Controleer bij de start van het seizoen of alle contactgegevens van je teamgenoten
nog up-to-date zijn. Eventuele wijzigingen z.s.m. doorgeven aan
vvojeugd@gmail.com.
2. Informeer de teamleden via WhatsApp of e-mail over de wedstrijden, informatie kun
je van de website halen. Spreek duidelijk plaats en tijdstip af.
3. Maak een rijschema voor de uitwedstrijden, adressen voetbalclubs op
www.voetbal.nl.
4. Stuur wedstrijdverslagen en/of foto’s door naar: vvojeugd@gmail.com. Zorg ervoor
dat er bij de start van het seizoen een groepsfoto naar de websitebeheerder wordt
gestuurd.
5. Check van te voren of je genoeg spelers hebt voor de wedstrijd
(minimaal 12). Zo niet, vraag dan bij een ander team of je kunt
‘lenen’.
6. Zorg voor een ouder/verzorger die kan vlaggen (evt. schema).

Rondom een wedstrijd
1. 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn in de kleedbox. Neem spelerspassen,
oefenballen, verzorgingstas, keepersshirt mee.
2. Voor dat de wedstrijd begint spelers op het digitale wedstrijdformulier invullen.
Verenigingsnummer VVO: BBBD60J. Spelerspassen bij de hand houden.
3. Maak een opstelling en bespreek die met de spelers.
4. Maak kennis met de tegenpartij en scheidsrechter.
5. Voorgaand aan de wedstrijd speel je met de jeugd in. Eventueel overleg je met de
trainer welke inspeeloefeningen geschikt zijn.
6. Tijdens de wedstrijd de spelers aanmoedigen en zo nodig spelers wisselen. Blijf te
allen tijde SPORTIEF en POSITIEF. Ook richting de tegenpartij en scheidsrechter.
Belangrijk!!!
7. Na iedere wedstrijd geven de spelers van beide partijen elkaar een hand.
8. Na afloop van de wedstrijd uitslag op het digitaal wedstrijdformulier invullen.

Begeleiden van de spelers
1. Zorg ervoor dat de kinderen goede kleding dragen. Uiteraard het voetbaltenue en
afhankelijk van het weer warme kleding hieronder. Scheenbeschermers zijn verplicht.
2. Houd in de rust en na afloop een korte nabespreking. Wat ging goed, wat kan beter?
3. Douchen na afloop is verplicht, ook bij thuiswedstrijden. Behalve het nastreven van
een goede hygiëne is het ook goed voor het groepsgevoel.
4. Als leider verlaat je als laatste de kleedbox en controleer je deze op eventuele
rommel en achtergebleven spullen.
5. Spelers die qua taalgebruik en/of gedrag zich niet naar behoren gedragen, moeten
daar op aangesproken worden. Afhankelijk van de situatie kunnen ouders daar ook
bij betrokken worden. Omdat een leider en/of trainer als eerste dergelijk gedrag
signaleert, heeft hij/zij een belangrijke rol hierin. De Jeugdcommissie blijft graag op
de hoogte van eventuele incidenten, om tijdig bij te kunnen sturen. Op de website
van VV Oosterlittens staat de gedragscode van de vereniging. Hier kan altijd naar
verwezen worden.
Contact binnen de vereniging
Voor de jeugd en hun ouders ben je als leider het eerste aanspreekpunt binnen de
vereniging. De communicatie van de Jeugdcommissie richting de leden en hun ouders loopt
ook voor het grootste deel via de leiders.
Voor (technische) vragen over voetbal kun je terecht bij coördinator jeugdvoetballers
Johan Hempenius: johanhempenius68@gmail.com, 06-11094429.
Voor wedstrijdzaken zoals het verzetten van een wedstrijd kun je terecht bij het
wedstrijdsecretariaat van VVO in de persoon van Sikco Velstra: svelstra@aegon.nl,
06-10717130
Voor overige vragen kun je terecht bij de voorzitter van de Jeugdcommissie:
Joke Santema, vvojeugd@gmail.com, 0517-341974

