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Waarom deze 
avond?

• Samen maken we onze club

• Jeugd heeft de toekomst

• Meer dan voetbal

Op vvgrijpskerk.nl informatiedocument voor
leiders.



Alles(?) is 
Communicatie

• Communicatie met kinderen
• Communicatie met ouders
• Communciatie met anderen



Communicatie met kinderen

• Bied kinderen een veilige en vertrouwde omgeving

• Benoem wat je van elkaar mag verwachten: wat kan wel en wat kan niet

• Wees eerlijk en consequent

• Bedenk het belang van non-verbale communicatie: kinderen zien alles

• Soms is een arm om de schouder effectiever dan een            wijzende 
vinger

• Maak samen plezier!



Communicatie met ouders

• Denk aan belang van onderling contact en maak een rolverdeling 
als leider(s) en trainer(s)

• Maak afspraken met ouders: benoem wat je van elkaar mag 
verwachten (rol en plek langs het veld, hulp klaarzetten en 
opruimen veld, rij- en wasschema, tijdstippen aanwezigheid, 
‘ondersteuning kantine’, etc)

• Kom je er niet uit: ga in gesprek. Eventueel                        
samen met de coördinator



Communicatie met anderen

• Heet de tegenstander waar mogelijk altijd welkom bij een 
thuiswedstrijd

• Maak voorafgaand aan een wedstrijd altijd een praatje met de 
leider van de tegenstander en scheidsrechter

• Bespreek voor een wedstrijd de (spel)regels

• Bedank na de wedstrijd altijd betrokken personen.                  
Zowel op het veld als bij vertrek.





Teamverantwoordelijkheid



Meer dan 
Wedstrijden

• Handvatten voor trainers

• Aanwezigheid bij trainingen

• Zicht en toezicht

• Trainingsschema



Fases

• Competitie bestaat uit drie of vier 
fases

• KNVB werkt met (data) ‘teamindex’

• Indeling op niveau door resultaten 
van fase

• Indeling per team afhankelijk van 
aanmeldingen (vooral jongere jeugd)



Planning = 
planning

• Speelschema is vroegtijdig 
bekend op website en op 
voetbal-app > eigen 
verantwoordelijkheid

• Afgelasting alleen in geval 
van uitzondering en 
overmacht.

• Vind zelf een oplossing



Veiligheid

• Huisregels (voorkomen en bespreken ongewenst gedrag) 

• Coördinatoren

• Vertrouwenspersonen (PK vd Kamp en Sylvia Bruinsma)

• Kleedkamers jongens en meiden

• Met twee volwassenen in kleedkamer

• Geen mobiele telefoon in kleedkamer



Wedstrijdzaken-app en 
wedstrijdformulier



Wedstrijdzaken-app en 
wedstrijdformulier
• Download wedstrijdzaken-app van de KNVB

• Controleer teamindeling en foto’s individuele teamleden

• Vul vroegtijdig voorafgaand aan wedstrijd digitaal 
wedstrijdformulier in
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Wedstrijdzaken-app en 
wedstrijdformulier



Verschillende apps

Voetbal.nl – app
(voor ouders en 
spelers)

Wedstrijdzaken – app
(voor leiders, scheidsrechters 
en wedstrijdsecretariaat.



Spelregels



Afronding

•Rondje veld voor 
veldinrichting

•Uitdelen spullen

•Vragen


