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Beste allemaal,
Voor jullie ligt de eerste editie van een informatiebulletin over voetballen
bij CVV Oranje Nassau. Deze editie is voor het komende voetbalseizoen
2016/2017. Samen met de ouders, kinderen, leiders en trainers willen we
er weer een mooi seizoen van maken.
Met dit bulletin willen de belangrijkste informatie delen en gebruiken om
afspraken helder te communiceren. We hebben de intentie om duidelijk te
maken hoe we ons inziens de beste stappen voorwaarts kunnen maken in
de organisatie binnen de club. Wij verwachten van iedere ouder een
bijdrage. Dit kan variëren van teamleiderschap, vlaggen/fluiten tijdens een
voetbalwedstrijd of achter de bar staan in de kantine maar ook het
realiseren van extra financiële armslag (bijvoorbeeld sponsoring) behoort
tot de activiteiten. Daarnaast is ieder team zelf verantwoordelijk voor de
organisatorische invulling rondom de wedstrijden. Vele handen maken licht
werk. En samen maken we de club.
Onze organisatie loopt uiteen van kabouter voetbal tot aan een JO-15 team
( dit is de nieuwe benaming vanuit de KNVB i.v.m. internationale
terminologie). Voor de volledigheid hierbij een overzicht van de jeugdteams
( met trainingstijden) bij CVV Oranje Nassau seizoen 2016/2017.
JO-17

(B-junioren) Di 18 – 19.15 uur en do 18-19 uur

JO-15

(C-junioren) Ma 18-19 uur woe 18-19 uur

JO-13

(D-junioren) Ma 17.45-18.45 uur woe 18-19 uur

J0-11/1 , JO-11/2 , JO-11/3
(E-junioren) Ma 16.45 – 17.45 uur en woe 17.00 – 18.00 uur
JO-9 / 1, JO-9 / 2

(F-junioren) Woe 16.00-17.00 uur

Kaboutervoetbal (Puppy voetballers) Zat 9.00-10.00 uur
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CVV Oranje Nassau werkt het komende seizoen samen met voetbalschool
De Aftrap. Saskia van Bruggen ( bij jullie wel bekend) is aangesteld als
hoofdjeugdtrainer. Samen met andere jeugdtrainers en stagiaires
verzorgen zij het voetbaltechnische kader.
Als jeugdbestuur willen we bereiken dat deze samenwerking een
stimulerend effect heeft voor het jeugdbeleid, de trainers en onze leden.
We willen samen met de voetbalschool kennis en kunde delen om
uiteindelijk te zorgen voor een professionele ontwikkeling van de jeugd
waarbij plezier centraal staat. Daarbij hopen we dat deze samenwerking
leidt tot een toename van onze jeugdleden. (aanmeldingen zijn nog steeds
welkom, dus vertel het rond binnen je omgeving). Het realiseren van een
meidenjeugdteam is daarbij dan ook een stille wens. Want tenslotte staat
CVV Oranje Nassau ook binnen het meidenvoetbal hoog aangeschreven.
Heel veel sportplezier het komende seizoen!
Namens het jeugdbestuur en voetbalschool De Aftrap
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Voetballen bij Oranje Nassau legt de basis voor sportiviteit, vriendschap,
gezelligheid en resultaat. Spelers, ouders, leiders samen met de trainers
zorgen ervoor dat we allemaal met onze favoriete sport bezig kunnen zijn
en daar veel plezier aan beleven. Naar aanleiding van diverse vragen binnen
de club heeft het jeugdbestuur samen met diverse betrokkenen deze
informatiebulletin ontwikkeld die we kunnen gebruiken als handleiding
voor voetballen met plezier bij Oranje Nassau.
Visie jeugdvoetbal ON
Een voetbalvereniging waar plezier, sportiviteit, ontwikkeling, respect en
goed leren voetballen de uitgangspunten zijn.
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedereen:

Meedoen: helpen bij activiteiten, rijden bij uitwedstrijden, kijken
bij de training en/of wedstrijd, bardiensten draaien etc.

Motiverende ouders langs het veld.
Een vereniging waarbij iedereen meedoet, ook spelers die wat minder goed
kunnen voetballen:

Niemand zit een hele wedstrijd op de bank.

Spelers uit hogere teams mogen meevoetballen, maar niet ten
koste van eigen teamleden.

We gaan voor de winst, maar niet ten koste van alles…..
Een vereniging met aandacht voor selectieteams, maar ook aandacht voor
lagere teams:

Doel selectieteams: presteren om hogerop te komen, voor
behoud van spelers en aantrekkingskracht gehele vereniging.

Doel recreatieve teams: met veel plezier je hobby kunnen
uitoefenen, waarbij spelers worden uitgedaagd om
maximaal te presteren.
Uitgangspunten:

Een vereniging die jeugd een veilige plek biedt om te
sporten waarbij pesten, schelden, schoppen/slaan etc. niet
wordt getolereerd, en waar nodig aangepakt.
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Persoonlijke aandacht voor het welzijn van alle spelers. Ook voor
kinderen met een ‘rugzakje’.
Een vereniging die werk maakt van meisjesvoetbal!!!!

Trainingen
De trainingen zijn bedoeld om iedereen beter te leren voetballen, daarvoor
hebben we in samenwerking met Voetbalschool de Aftrap afspraken
gemaakt. We proberen iedereen beter te maken en daaraan schenken we
op onderstaande manier veel aandacht.
Trainingsinhoud:

elke training heeft zijn eigen accent waarop getraind wordt

er worden trainingsreeksen van 6 weken gemaakt.
o 2 week aanvallen
o 2 week verdedigen
o 1 week omschakelen van aanvallen naar verdedigen
o 1 week omschakelen van verdedigen naar aanvallen

Op maandag wordt er voornamelijk getraind op techniek
(aannemen, passen, kappen, draaien etc.)

Op woensdag wordt er voornamelijk getraind op tactiek (hoe sta
je ten opzichte van je tegenstander/medespelers, hoe loop je je
vrij, positioneel staan etc.)

Trainingen bestaan altijd uit een warming up, 1 of 2 leerfases
(specifieke oefenvormen) en minimaal de laatste 15 minuten van
de training een toepassingsfase (partijspel)
Om met elkaar samen plezier te beleven aan de trainingen en zoveel
mogelijk te kunnen leren is het nodig om afspraken te maken daarom
hebben we een aantal trainingsregels opgesteld. Deze kun je hier lezen.
Trainingsregels:

We beginnen graag op tijd met de training, zorg er daarom voor
dat je 5 minuten voor aanvang van de training je omgekleed en
wel op het veld bent. Dan kunnen de trainingen op tijd beginnen
en hebben we veel tijd om met voetbal bezig te zijn.
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Ben je onverhoopt verhinderd voor de training geef het dan zo
tijdig mogelijk door aan de trainer zodat deze daar rekening mee
kan houden. (06-14-068876 Saskia)
Wanneer je een keer te laat bent op de training, meldt je eerst bij
je trainer en pas daarna kun je naar je team.
Komt het nu vaker voor dat je te laat bent, dan vinden we dat erg
jammer en zullen we een passende sanctie bedenken. Je doet
namelijk aan teamsport en er staat een team en trainer op jou te
wachten. We rekenen er op dat dit natuurlijk niet gaat gebeuren.
Bij het voetbalveld plaatsen we geen fietsen. Bij de ingang van het
sportpark heeft ON een fietsenstalling, daar kun je je fiets
neerzetten. Kom je wel met je fiets bij het veld, dan moet je eerst
je fiets in de stalling zetten voordat je mee kunt gaan trainen.
Het trainingspak en wedstrijd tenue is voor de zaterdag en is dus
niet bestemd voor de trainingen.

We trainen om beter te leren voetballen en dat willen we graag op zaterdag
in de wedstrijden weer laten zien.
De leider en thuiswedstrijden
Tijdige aanwezigheid
De jeugdleider zorgt voor tijdige aanwezigheid van eigen teamspelers. Dat
kan variëren van een half uur tot een uur voor aanvang van de wedstrijd. Er
blijft dan voldoende tijd over voor warmlopen en eventuele
wedstrijdmededelingen.
Opvang en begeleiding bezoekende teams
De leiders van bezoekende teams worden opgevangen in de
commissiekamer door de gastheer/gastvrouw en door de leiders van de
thuisspelende teams. Hij/zij verwijst waar nodig, de teams naar de
kleedruimtes en het speelveld. Voor aanvang van de wedstrijd is het gepast
om de jeugdleider(s) van de tegenstander te begroeten.
Het wedstrijdformulier
Voor JO-11 en JO-9-pupillen is er geen wedstrijdformulier. De leider
vermeldt de eindstand digitaal op de computer in de commissiekamer van
Oranje Nassau. Vanaf de D-pupillen moet de jeugdleider voor elke
wedstrijd het digitaal wedstrijdformulier invullen. Ieder team heeft een
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eigen map met spelerspassen. In de commissiekamer zijn computers
beschikbaar waarop het digitaal wedstrijdformulier ingevuld moet worden.
Dit kan gedeeltelijk vanaf huis. Daarvoor zijn login codes noodzakelijk. Deze
codes zijn verkrijgbaar bij de secretaris jeugdzaken.
De ouders en de club

De ouders/verzorgers zullen zich bij ON moeten realiseren dat
een voetbalvereniging voor veel, maar niet voor alles kan en



hoeft te zorgen. Leiders zullen toch meestal door de
ouders/verzorgers van de spelers moeten worden geregeld en
naar uitwedstrijden zullen toch minstens drie ouders/verzorgers
moeten rijden.
Voor vragen en ondersteuning is het Jeugdbestuur bereikbaar.

Kleding en materiaal

De leider krijgt via de verantwoordelijke voor de kledinglijn bij ON
de beschikking over:
o Waterzak + spons + bidon
o Twee ballen
o Aanvoerdersband
o Keepersshirt & keeperhandschoenen

Als iets weg of kapot is melden bij de leider. Periodiek is er een
omwisselmogelijkheid.

Trainer zorgt voor trainingsfaciliteiten:
o Per kind 1 bal
o Voldoende hesjes
o Pionnen
o Etc.

Leasepakket: tenue + trainingspak + tas. Deze kleding is
uitsluitend bedoeld voor wedstrijden en oefentrainingen.

Er zijn reserveshirts beschikbaar. Indien bij de thuiswedstrijd het
shirt van de tegenstander teveel op dat van ON lijkt, zal het
thuisteam een andere kleur shirt aantrekken.
De reserveshirts liggen op een vasteplek: de kleine kamer (achterin
kantine).
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Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter de eindstand in en wordt
het digitaal formulier ter goedkeuring door beide aanvoerders/leiders
ondertekend. Elk jaar wordt er aan het begin van het seizoen een training
voor het digitaal wedstrijdformulier aangeboden. De gegevens worden
door de vereniging aan de desbetreffende leiders verstrekt.
Wedstrijden
Coachen tijdens de wedstrijd
Er wordt positief, stimuleren en opbouwend gecoacht. ON vindt het van
groot belang dat kinderen plezier houden in het voetbal. Jeugdleiders
spelen hier een belangrijke rol in.
Ouders en verzorgers
Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het team. Jonge kinderen
voetballen vaak beter als hun vader, moeder of verzorger langs de lijn staat.
Ouders kunnen assisteren: waterzak vullen, wedstrijdballen bewaken. Ze
krijgen een functie en worden betrokken bij het spel. Alle spelers, trainers,
leiders, grens-/scheidsrechter staan op het gras. Bij wedstrijden op het veld
is de dug-out bedoeld voor wisselspelers en/of trainers.
Kleedkamers en douchen
De vereniging kan niets verplichten, maar verwacht dat er na de
wedstrijden gezamenlijk wordt gedoucht, ook de jongste jeugd. Bij de
thuiswedstrijden, maar ook vaak uitwedstrijden is er voor meisjes en dames
aparte douchegelegenheid. Wanneer er bij uitwedstrijden geen aparte
douchemogelijkheid is, kunnen zij zich thuis douchen.
Het is belangrijk om rekening te houden met komende en vertrekkende
teams. Laat kleedkamers schoon en opgeruimd achter. Dit geldt voor zowel
thuis als uitwedstrijden.
Thee/limonade
In de pauze van de wedstrijd krijgen de jeugdspelers limonade. Dit wordt in
de kantine klaargezet en kan door de leider of een ouder worden
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afgehaald. De Leider of een ouder zorgt dat de tegenstanders ook worden
voorzien van limonade. Denk om het aanvragen middels een ranjabon bij
de thuiswedstrijden.
Ongevallen EHBO & AED
In de commissiekamer en in de kantine is een verbanddoos. Hier hangt ook
een lijst met telefoonnummers van artsen en hulpdiensten. Binnen de
vereniging is helaas geen AED aanwezig.
Vervoer uitwedstrijden
Oranje Nassau is bij uitwedstrijden afhankelijk van de ouders van onze
spelers. In de aanloop naar een uitwedstrijd is de leider verantwoordelijk
voor het regelen van vervoer. Het is gebruikelijk om bij uitwedstrijden te
verzamelen bij het clubgebouw en dan gezamenlijk te vertrekken naar de
wedstrijd. In overleg met de leiders kan hiervan van worden afgeweken.
Algemeen
Kledingvoorschriften
Bij ON streven we naar een uniforme uitstraling en daarom worden leden
verplicht om tijdens wedstrijden ON-voetbalkleding te dragen. ( hiervoor is
een kledingovereenkomst van toepassing). Het is niet toegestaan om in de
wedstrijdkleding ( incl. trainingspak) te trainen.
Het dragen van scheenbeschermers is tijdens wedstrijden en trainingen
verplicht. Zonder scheenbeschermers mag er niet worden gevoetbald en
getraind. De KNVB heeft dit vastgesteld. Dit is ieders eigen
verantwoordelijkheid.
Er is per team voor elke wedstrijd een aanvoerdersband beschikbaar. De
aanvoerder geeft voor en na de wedstrijd een hand aan de scheidsrechter
en de aanvoerder van de tegenpartij. Bij pupillenteams wordt meestal
wekelijks van aanvoerder gewisseld. Een aanvoerdersband word
beschikbaar gesteld per team door de vereniging bij aanvang van het
seizoen. De leiders bepalen de werkwijze hieromtrent.
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Blessures
Ernstige blessures van eigen spelers en tegenstanders moeten door de
jeugdleider bij de jeugdcommissie worden gemeld. De voetbalvereniging
kan zo nodig aandacht schenken aan de geblesseerde en diens herstel.
Andere activiteiten
Wedstrijden inhalen/verplaatsen
Als je een thuiswedstrijd wilt verplaatsen moet je als jeugdleider in verband
met de beschikbaarheid van de velden altijd contact opnemen met de
wedstrijdsecretaris. Doe dit voordat je de tegenstander benadert. Bij
Oranje Nassau kan dit door een mail te sturen aan stries@home.nl
vermeldt daarbij duidelijk om welke wedstrijd het gaat en wanneer je de
wedstrijd weer wilt inhalen omdat dit door de KNVB wordt vereist bij het
verplaatsen van een wedstrijd.
Winterprogramma
De winterstop duurt normaliter van eind november/begin december tot
eind februari. Dit geldt voor de meeste jeugdteams. De jeugdcommissie van
ON geeft de JO-13, JO-11 en Jo-9 meestal op voor een volledige
zaalcompetitie om te voorkomen dat ze te lang stilstaan. Omdat de KNVB
geen bemoeienis heeft met deze competitie dient iedere vereniging zelf
voor scheidsrechters te zorgen.
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Voor de leiders: checklist wedstrijden
Benodigdheden
Opletten op
Voorbereidingen

Wanneer van
toepassing
Wanneer van
toepassing
De wedstrijd zelf
Wanneer van
toepassing

Na de wedstrijd

Ja /
Nee

Is iedereen op de hoogte (tijdstip en
plaats) van de eerstvolgende
wedstrijd?
Is het vervoer geregeld?
Is de opstelling al gemaakt?
Is er een scheidsrechter geregeld?
Zijn alle spelerspassen in bezit?
Is het wedstrijdformulier ingevuld?
Let op: correct invullen
(clubnummer + pasnummer).
Zijn alle materialen aanwezig
(ballen, bidons, spons etc.)?
Is er een
grensrechter/scheidsrechter
aanwezig?
De opstelling doornemen en
tactische aanwijzingen voor het
team.
Thee/limonade verstrekken ( is de
ranja bon al ingevuld)
Zijn de kleedkamers netjes
achtergelaten?
Is het wedstrijdformulier digitaal
ingevuld met de uitslag?
Staat alle info op het
wedstrijdformulier (hoge boetes)

Tot slot!
We willen met plezier voetballen en doen ons best voor het maximale
resultaat.
Veel plezier het komende seizoen…..
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WWW.BBLMAKELAARS.NL

WWW.MATSCH.NL
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