
 

  

Handleiding Jeugdleider                                 versie augustus 2019                                               Pag. 1     

VOETBALVERENIGING D.V.G.      Liempde   Afdeling: Jeugd      

   

  

HANDLEIDING JEUGDLEIDER    

  

Hoofdtaken jeugdleider  

• Begeleiden en coachen van jeugdteam;  

• Verdiepen in ontwikkelingsfase van groep waarmee gewerkt wordt;  

• Het uitdragen van de gedragscode welke binnen DVG geldig is;  

• Eventueel volgen van cursussen;  

• Bijwonen vergaderingen en informatieavonden;  

• Ruim voor aanvang van wedstrijden op sportpark aanwezig zijn;  

• Toezicht vóór en na wedstrijd op kleedkamer- en douchegebruik;  

• Kunnen functioneren als grensrechter/scheidsrechter;  

• Zorgen voor wedstrijdbal, waterzak, fluitje e.d.;  

• Zorgen voor attentie namens groep/DVG bij langdurige ziekte speler;  

• Regelen van vervoer voor het team bij uitwedstrijden;  

• Assisteren bij nevenactiviteiten;  

• Stimuleren van spelers met klachten om contact op te nemen met een huisarts 

of een sportfysiotherapeut.  

  

Afgelastingen  

Een algehele afgelasting in district Zuid 2 is, indien dit het geval is, vanaf vrijdag 

18:00 uur te lezen op teletekst, pagina 603 Categorie B. Tevens wordt hiervan 

melding gemaakt via Radio 1 op vrijdag 18.00/zaterdag 08.00 uur en op de 

website van DVG www.dvgliempde.nl. In het geval van afzonderlijke afgelastingen 

van thuis- en/of uitwedstrijden wordt per team één van de leiders door de 

coördinator gebeld. De aangesproken leider informeert de andere leiders en 

vervolgens de spelers. Bij twijfelgevallen kan de leider bellen naar het sportpark 

tel. 631847. Tip: maak een team-app/bellijst/telefooncirkel voor de spelers om in 

korte tijd mee te kunnen delen, dat de wedstrijd is afgelast.   

  

Afmeldingen  

Alle spelers hebben de plicht zich tijdig (in principe vóór vrijdag 18.00 uur) af te 

melden bij hun leider. Voor de trainingen dienen zij zich af te melden bij de 

betreffende trainer.  

  

Activiteitenbijdrage team  

Voor de organisatie van activiteiten met het team kunnen de leiders per team  

(vanaf de JO11-categorie) aan het einde van het seizoen max. een bedrag van 45   

euro declareren. Dit geldt niet voor de JO7-JO9-teams omdat deze een  

Sinterklaasviering hebben.  

  

Beoordelingslijsten spelers  

Tweemaal per jaar wordt u verzocht een beoordelingsformulier in te vullen  

omtrent de spelers van uw team. De spelers dienen hierbij beoordeeld te  worden 

op de volgende aspecten: technische en tactische vaardigheden en fysieke en 

mentale gesteldheid. Tevens dient per speler aangegeven te worden op welk 

niveau (onder, op of boven teamniveau) hij speelt binnen zijn team.  

  

http://www.dvgliempde.nl/
http://www.dvgliempde.nl/
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Coachen  

De leider coacht zijn spelers vanuit een positieve benadering, in de eigen taal  van 

zijn spelers en daarbij ruimte latend voor eigen ontdekkingen van zijn spelers.  

  

Coördinator  

Indien problemen met spelers en/of ouders niet zelfstandig opgelost kunnen 

worden, kan een beroep gedaan worden op de betreffende jeugdcoördinator. Deze 

coördinatoren zijn er ter ondersteuning van de jeugdleider:  

Coördinator JO15-JO19    Coen Braken    tel. 06-51589566  

Coördinator JO15-JO19    Ronald Martens    tel. 06-22751972  

Coördinator JO11-JO13    Marcel van de Loo   tel. 06-53753823  

Coördinator JO11-JO13    Maarten Jansen    tel. 06-23779284  

Coördinator JO8-JO10    Koen van Leeuwen   tel. 06-13198408  

Coördinator JO8-JO10    Paul Schippers    tel. 06-57882263  

Coördinator JO7      Kees Voets     tel. 06-57047793  

  

Douchen  

Vanaf de D-pupillen (JO13) is het douchen na afloop van de wedstrijd verplicht. Uit 

oogpunt van hygiëne wordt het douchen na de wedstrijd ook voor de  E- en 

Fpupillen (JO11 en JO9) sterk aanbevolen.  

  

DVG-er/ www.dvgliempde.nl  

Het clubblad van D.V.G. heet De Voetbal Gids (afgekort DVG-er). De leiders 

stimuleren de spelers van hun team om regelmatig kopij aan te leveren voor dit 

clubblad of zij leveren zelf een bijdrage in de vorm van een wedstrijdverslag  of 

andere leuke verhalen voor plaatsing op de website. De tekst gemaild worden naar 

dvg-er@hotmail.nl of keesvoets@home.nl .  

  

EHBO / Gezondheid  

Voor kleine ongelukjes tijdens wedstrijden is een EHBO–kist beschikbaar in de 

bestuurskamer en de materiaalruimte. In bestuurskamer hangt ook een 

telefoonlijst met EHBO-medewerkers. Bij grotere ongevallen tijdens wedstrijden 

dient, indien noodzakelijk, een arts te worden ingeschakeld. De telefoonnummers 

van ziekenhuis, ambulance, artsen e.d. hangen op het prikbord in de 

bestuurskamer. Tevens moeten dan direct de ouders worden geïnformeerd. Voorts 

hangt er een hartdefibrillator op de muur bij de kantine en een brancard in de 

bestuurskamer. Bij voldoende deelname wordt er jaarlijks een speciale 

EHBOcursus georganiseerd voor de leiders/trainers.  

  

Gedragscode  

DVG heeft een gedragscode opgesteld voor de leiders/trainers, de spelers en de 

ouders/toeschouwers. De leiders houden zichzelf aan deze gedragsregels en zien 

er ook op toe dat de spelers en ouders deze gedragscode naleven. Exemplaren 

kunnen via de jeugdcoördinatoren verkregen worden en zijn tevens te lezen op de 

website www.dvgliempde.nl onder kopje informatie.  

  

Jeugdbeleidsplan (JBP)  

DVG-jeugd beschikt over een Jeugdbeleidsplan. Het JBP is gemaakt met de 

bedoeling de jeugd van DVG op een verantwoorde manier, met veel plezier, 

gestructureerd te laten voetballen en in enkele jaren met alle selectieteams op 

http://www.dvgliempde.nl/
http://www.dvgliempde.nl/
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eerste klasse niveau te spelen. Daarom is het noodzakelijk dat er vanuit een 

gezamenlijke visie gewerkt wordt, welke als een rode draad door de  

besluitvorming loopt en welke mede als doel heeft om duidelijkheid te verschaffen, 

kortom een Jeugdbeleidsplan. U kunt het JBP op de website van DVG  

(www.dvgliempde.nl onder het kopje Jeugd-jeugdbeleidsplan terugvinden.  

  

Kleding leiders  

Elke leider ontvangt bij zijn aanstelling een coachjas met opdruk Jeugd DVG en 

een rood poloshirt. Deze kleding blijft eigendom van D.V.G. Leiders die stoppen 

moeten deze kleding weer inleveren. U wordt verzocht de kleding alléén te 

gebruiken bij de jeugd- en voetbalactiviteiten van D.V.G.  

  

Kleedkamers  

De wekelijkse indeling van de kleedkamers wordt aangeven op het 

mededelingenbord langs de kantine. In de kleedkamers is roken en gebruik van 

alcoholhoudende drank niet toegestaan. Indien er meisjes in het team (evt. ook 

v/d tegenstander) zitten, krijgen deze een aparte kleedkamer toegewezen. De 

leider zorgt voor het in goede staat achterlaten van de kleedkamer (vuil in de 

afvalbak, vocht met de trekker in de afvoerput). Dit geldt ook bij uitwedstrijden. 

In de kleedkamer dient altijd door minimaal één leider toezicht gehouden te 

worden. De leider verlaat altijd als laatste de kleedkamer. Tip: Let op 

achtergelaten spullen in de natte ruimte en kleedkamer. Kleding die niet terug te 

brengen is op een speler kan afgegeven worden in de bestuurskamer.   

  

KNVB-lidmaatschap  

Volgens de KNVB-regels dienen de leiders-trainers lid te zijn van de KNVB. Dit kan 

door aanmelding van een KNVB-lidmaatschap (kosten € 12) of door aanmelding 

als steunend lid van DVG (kosten € 47,50). Het lidmaatschap (KNVB of steunend 

lid) geeft recht op een ongevallen- en WA-verzekering bij voetbalactiviteiten (incl. 

reizen naar wedstrijden), het clubblad De DVG-er, en op gratis toegang tot de 

competitiewedstrijden van de DVG-selectie. Als u al lid bent van DVG of een 

andere KNVB-vereniging bent u automatisch ook lid van de KNVB.   

  

Materialen  

Per team krijgen de leiders de volgende materialen verstrekt:een sporttas met de 

teamtenues, een waterzak met spons en bidon. De leiders zijn verantwoordelijk 

voor de aan hen beschikbaar gestelde materialen.   

  

Nevenactiviteiten  

De leider wordt verzocht assistentie te verlenen bij een aantal nevenactiviteiten. 

Voor de pupillen betreffen dit de Sinterklaasviering (alleen voor JO7/JO9), pupil 

van de week, penaltytoernooi, kick-offdag en zaalvoetbaltoernooi. Voor de 

junioren het penaltytoernooi, zaalvoetbaltoernooi en evt. andere te organiseren 

activiteiten  

  

Opstelling  

De mini’s (JO7) spelen 4 tegen 4. De F pupillen (JO9) voetballen in 6 tegen 6. De 

E-pupillen (JO11) spelen 7 tegen7. Voor een goede voetbalontwikkeling van de 

spelers, adviseren wij ook om hieraan vast te houden. Indien beide ploegen bij de 

JO11 en JO9 over meer spelers beschikken, kan hiervan alleen in overleg met de 

tegenstander worden afgeweken. Geadviseerd wordt om slechts in zeer 

http://www.dvgliempde.nl/
http://www.dvgliempde.nl/
http://www.dvgliempde.nl/
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uitzonderlijke gevallen, zoals slechte weersomstandigheden (kou, regen) hiervan 

af te wijken.  

  

Onvolledig team  

Bij een tekort aan spelers probeert de leider in 1e instantie met de collega-leiders 

van een ander team tot een oplossing te komen. Komen de leiders er onderling 

niet uit dan beslist de jeugdcoördinator dan wel de TCJ (Technische Commissie 

Jeugd) hoe een team compleet gemaakt moet worden. Verder zorgen de leiders 

ervoor dat gastspelers altijd spelen.  

  

Postvak  

In de bestuurskamer (kast rechts voorin) is per team een postvak aanwezig waarin 

alle post voor de leiders/trainers van het betreffende team gedeponeerd wordt. 

Van de leiders wordt verwacht dat zij wekelijks in het postbakje van hun team 

kijken voor de programma's, wijzigingen, en overige berichten.    

  

Scheidsrechters   

Voor de thuiswedstrijden wordt indien mogelijk door de vereniging een 

scheidsrechter aangesteld. Indien geen scheidsrechter beschikbaar is, dienen de 

leiders van de JO7 t/m JO11 -teams er zelf voor zorgen dat de wedstrijd door een 

scheidsrechter wordt geleid. Dit kan een van de leiders zijn of de leider kan een 

ander vragen deze taak op zich te nemen. Voor de JO13 t/m JO19-teams wordt de 

scheidsrechter door de KNVB of eigen vereniging aangewezen. In incidentele 

gevallen kan het voorkomen dat geen scheidsrechter beschikbaar is. In dat geval 

zorgt de leider voor een scheidsrechter. Voor deze categorieën dient een leider als 

grensrechter op te treden.  

Tip: beperk u tot de wedstrijdleiding en ga niet coachen.  

  

Spelerspassen  

Voor spelers in de JO13 t/m JO19-teams is een digitale spelerspas verplicht. 

Zonder een spelerspas mag een jeugdlid niet voetballen tenzij hij een geldig 

IDbewijs kan tonen.   

  

Spelregels JO7-JO11 teams  

  

Pupillen:  JO11  JO9  JO7  

Veld  half voetbalveld  kwart veld 30 m x 42,5 m  plm. 25 m x 35 m  

Doel  5 bij 2 meter  5 bij 2 meter  max. 3 bij 1 meter  

Bal  nr. 5 max 320 gr.  nr. 5 max 320 gr.  nr. 4 max 270 gr.  

Spelers  7 (incl. keeper)  6 (incl. keeper)  4 (geen keeper)  

Speeltijd  2 x 25 minuten  4 x 10 minuten  2 x 15 minuten  

Doeltrap  Keeper: werpen of 

uit handen schieten  
Vanaf de grond, schieten, 

passen, dribbelen  
via dribbel/pass  

Hoekschop  “halve” corner:  scheidsrechter bepaalt plaats  normale corner  

Inworp  foutieve inworp moet opnieuw door ingooier  Intrap  

Wisselen  wisselend doorlopend max. 5 wisselspelers  Onbeperkt  

Spelbegin  in midden van het veld; tegenpartij op minimaal 5 meter afstand  

Strafschop  slechts bij hoge uitzondering, afstand 8 m. Bij mini’s geen keeper  

Vrije schop  altijd directe vrije schop, tegenpartij op minimaal 5 meter  
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Buitenspel  Is niet van toepassing  

Terugspelen  Bewust terugspelen op keeper is toegestaan- niet bij JO9  

  

Spelregels JO13-JO19 teams  

Junioren   JO13  JO15  JO17  JO19  

Speeltijd  2 x 30 minuten  2 x 35 minuten  2 x 40 minuten  2 x 45 minuten  

Bal  5 max 370 gr.  5 max 370 gr.  5 max 450 gr  5 max 450 gr  

Wisselen  wisselen is doorlopend en voor max. 5 wisselspelers toegestaan  

  

Deze categorieën spelers spelen 11 tegen 11 op een normaal voetbalveld en volgens de 

geldende KNVB-spelregels. Voor de JO13-pupillen gelden echter nog de volgende 

afwijkende regels:  
1. Doelschop wordt genomen vanaf rand strafschopgebied  
2. Hoekschop vanaf 10,15 m vanaf hoekvlag  
3. Vrije schop verdedigende partij binnen eigen strafschopgebied vanaf rand    

 strafschopgebied  

  

Trainingen  

Leiders bezoeken indien mogelijk regelmatig de trainingen van hun team. Zij 

bespreken met de trainer de trainingsopkomst van de spelers en bij  

herhaalde afzeggingen nemen zij contact op met de betreffende ouders.  

  

Uitrusting spelers  

Het tenue van DVG bestaat uit een rood-geel gestreept shirt, zwarte broek en rode 

sokken en uiteraard voetbalschoenen. Daarnaast is het dragen van 

scheenbeschermers verplicht gesteld door de KNVB. De scheidsrechter kan een 

speler zonder scheenbeschermers verbieden aan de wedstrijd deel te nemen. In 

verband met het doorlopend wisselen is ook een trainingsjack of trui aan te 

bevelen.  

  

Veiligheid spelers - Omgangsregels  

De leiders dienen zich te beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 

van de spelers. Dit geldt niet alleen rond en tijdens de wedstrijden doch ook bij 

het vervoer van de spelers bij uitwedstrijden. De leiders zien erop toe dat er niet 

meer kinderen in een auto worden vervoerd dan er zitplaatsen zijn. Tevens dient 

het rijgedrag zodanig te zijn dat men zich houdt aan de verkeersregels en de 

geldende snelheden. De veiligheid dient ook in het oog gehouden te worden op de 

parkeerplaatsen en bij aankomst/vertrek van het sportpark. Voor het vervoer van 

en naar het eigen sportpark zijn de ouders zelf verantwoordelijk. Bij evt.(dreigend) 

onweer (tussen flits en donder minder dan 10 seconden) ziet de leider erop toe dat 

het veld tijdig wordt verlaten.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen veilig zijn binnen onze 

vereniging. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor een veilig sportklimaat, 

maar ook voor een prettige en beschermde omgeving. Wij willen deze veilige 

omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve 

atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Hiervoor 

zijn een aantal omgangsregels opgesteld welke jaarlijks gepubliceerd worden in de 

jeugdvoetbalgids.  
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Velden  

De indeling van de velden is als volgt:  

  

  veld 3  

 kunstgras  

  

  

 

kantine en 

kleedkamers  
 

 

oefen- 

hoek  

 

  

 

veld 1 

hoofd 

veld  

 

 

veld 2  

---------  

 

De wekelijkse toewijzing van de velden voor de diverse wedstrijden wordt  

aangeven op het mededelingenbord naast de kantine en op de website (onder 

“meer informatie programma).  

  

Vergaderingen  

Twee- of driemaal per seizoen (begin, midden en eind) vindt er overleg plaats 

tussen de Jeugdcommissie en alle leiders en trainers waarbij een splitsing wordt 

gemaakt in een pupillenoverleg en een juniorenoverleg. De plaats/tijd en agenda 

worden via een uitnodiging bekend gemaakt. U wordt verzocht deze vergaderingen 

zoveel mogelijk bij te wonen.   

  

Vervoer uitwedstrijden  

Het vervoer naar een uitwedstrijd wordt geregeld door de leiders waarbij zij de 

hulp in kunnen roepen van de ouders. De vertrektijden worden gepubliceerd bij de 

wedstrijdprogramma’s. De vertrekplaats is de parkeerplaats bij het sportpark. Ter 

voorkoming van schade aan auto’s en fietsen zien de leiders erop toe dat er niet 

gevoetbald wordt op de parkeerplaats of de fietsenstalling.   

Tip: Noteer het adres en het telefoonnummer van het clubgebouw van de 

tegenstander in je mobiele telefoon. Communiceer via een brief aan de spelers aan 

het begin van de seizoenshelft welke ouders welke uitwedstrijd(en) moeten rijden.  

  

Warming-up  

De leiders zien erop toe dat de spelers het veld opgaan voor een warming-up. De 

spelers dienen daarom op tijd aanwezig te zijn op het sportpark. De JO7 , JO9 en 

de J11-teams dienen minimaal een kwartier voor aanvang wedstrijd aanwezig te 

zijn. Voor de JO13-teams geldt een half uur tot 3 kwartier voor aanvang wedstrijd. 

Leiders kunnen zelf nadere afspraken maken omtrent het tijdstip dat men 

aanwezig moet zijn. Bij de JO15-JO19-categorie bepaalt de elftalleider het tijdstip 

van aanwezig zijn.  
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Wassen tenues  

Na afloop van de wedstrijd verzamelen de leiders de kleding (shirtjes en broeken) 

en controleren zij of alle kleding in de kledingtas aanwezig is. De leider zorgt 

ervoor dat één vaste persoon wekelijks de shirts en broeken van zijn team wast. 

De naam van deze persoon dient doorgegeven te worden in verband met de 

uitbetaling van een wasvergoeding.  

  

Wedstrijdformulieren  

Voor de JO7-teams hoeven geen wedstrijdformulieren ingevuld te worden. U dient 

na afloop van de wedstrijd wel de uitslag af te geven in de bestuurskamer. Bij 

sommige verenigingen wordt wel een uitslagenformulier getekend. Voor de overige 

teams meldt de leider zich bij uit- en thuiswedstrijden in de bestuurskamer c.q. 

wedstrijdsecretariaat voor het juist invullen van het wedstrijdformulier. Bij alle 

officiële wedstrijden van de JO-8 t/m JO19-teams (competitie, beker) is het 

gebruik van het digitaal wedstrijdformulier verplicht. Deze formulieren zijn in te 

vullen via de wedstrijdzaken-app van de KNVB. De leider dient wel in te loggen 

met zijn e-mailadres zoals dat in Sportlink geregistreerd staat. Het 

wedstrijdformulier wordt door de leider ingevuld. De namen moeten in alfabetische 

volgorde met vermelding van lidnummer en (evt) rugnummer worden vermeld. 

Het invullen van het rugnummer is verplicht, wanneer dit op het shirt staat. Heeft 

de speler nog geen lidnummer, dan moet de geboortedatum in deze kolom 

ingevuld worden.   

  

Wedstrijdprogramma’s  

De wedstrijdprogramma’s worden wekelijks gepubliceerd in het Brabants Centrum 

en op de website www.dvgliempde.nl. Daarnaast hangt het tweewekelijks 

programma op het mededelingenbord bij de kantine en op de raambiljetten bij 

diverse Liempdse ondernemers.    

  

Wisselen spelers  

Leiders zorgen ervoor dat wisselspelers te allen tijde speeltijd krijgen. Het mag 

niet zo zijn dat een speler gedurende de hele wedstrijd op de bank moet blijven. 

Voor de niet-selectieteams geldt dat iedere speler gelijkmatig verdeeld over het 

speelseizoen evenveel speeltijd krijgt. Gastspelers krijgen altijd speeltijd.  

Tip: Zorg dat bij slecht weer ook de wisselspelers zich warm kleden.  

  

Ziekte  

Bij langdurige ziekte van een speler zorgt de leider dat de betreffende speler een 

attentie namens het team ontvangt.   


