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Ruinen, September 2022 
 
 
Voorwoord  
 
Het is het jeugdbestuur en de TCJ Technische Commissie Jeugd (TCJ) gebleken dat 
veel leiders van de jeugdteams behoefte hebben aan een duidelijke beschrijving van de 
taken van een jeugdleider. Veel informatie wordt binnen onze club mondeling verstrekt, 
maar het is prettig dat al die informatie ook nog eens terug te vinden is in een 
handleiding. Elke leider, en vooral de leiders die helemaal nieuw zijn binnen de club, kan 
dan op zijn/haar gemak die informatie nog eens nakijken.  
In dit document hebben we de belangrijkste informatie voor een leider  
van een jeugdteam weergegeven. Daarbij ligt de nadruk op de organisatorische gang 
van zaken rond de wedstrijden.  
We hopen dat jullie hier wat aan hebben en wensen jullie veel succes bij de begeleiding 
van de vele jeugdteams van de vv Ruinen.  
 
 
 
Namens Jeugdbestuur en TCJ V.V Ruinen.  
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1. Organisatie rondom wedstrijden  
 
Wedstrijdschema en wedstrijdsecretaris  
 
We werken met twee apps: Voetbal.nl en de KNVB Wedstrijdzaken.  
 
Met de app Voetbal.nl kun je alle wedstrijden inzien van alle verenigingen en teams in 
Nederland. Je geeft zelf je favorieten aan en je kunt aangeven of je pushberichten van je 
favorieten wenst te ontvangen. Je ontvangt dan meldingen van de wijzigingen, ingelaste 
wedstrijden en ook de afgelastingen. De app is te downloaden vanuit de playstore (android) 
of appstore (iphone). 
 
Daarnaast is de KNVB wedstrijdzaken app. Daar zie je alleen de wedstrijden waar jij als 
teammanager(leider)of official (scheidsrechter/spelbegeleider) optreedt. Voor zowel de 
voetbal.nl app als de KNVB Wedstrijdzaken app worden dezelfde inloggegevens en 
wachtwoord gebruikt. Belangrijk is dat hiervoor het e-mailadres wordt gebruikt dat bekend is 
bij VV Ruinen (Sportlink, ledenadministratie). De app is te downloaden vanuit de playstore 
(android) of appstore (iphone) 
 
Sinds het seizoen 2017/’18 is het amateurvoetbal overgestapt naar het mobiel digitaal 
wedstrijdformulier (DWF). Het invullen van het wedstrijdformulier gaat sindsdien uitsluitend 
via de wedstrijdzaken app. 
 
Sinds 1 februari 2018 is het invoeren van de uitslagen van alle jeugdteams Onder 7 t/m 
Onder 12 overgegaan op het invoeren van uitslagen via de Wedstrijdzaken app op de 
telefoon of tablet.  
 
De spelbegeleider (scheidsrechter) kan via de wedstrijdzaken app de uitslag invoeren. Je 
klikt de betreffende wedstrijd aan en vult de uitslag in. Wij hebben als vereniging gekozen om 
een leider als spelbegeleider aan te stellen in de app. Een spelbegeleider kan ook de 
opstelling van de tegenstander accorderen. Dat is bij de lagere teams meestal geen 
probleem. Overleg eventueel vooraf met de leider van de tegenstander indien deze zijn team 
nog niet heeft goedgekeurd. Dit geldt overigens alleen voor de thuiswedstrijden.   
 
Indien de leider die is aangesteld als spelbegeleider een keer niet bij de wedstrijd aanwezig 
is kan de andere leider de uitslag doorgeven aan de afwezige leider om de uitslag te laten 
invoeren. De wedstrijdsecretaris kan ook de uitslag invoeren. Doe dit wel op de wedstrijddag! 
 
Afgelastingen worden door de wedstrijdsecretaris ingevoerd via de wedstrijdzakenapp 
(algehele afgelastingen worden door de KNVB in de app gezet) dat direct zichtbaar is in de 
app Voetbal.nl. De wedstrijdsecretaris zet ongeveer een week voor de wedstrijddag de 
spelbegeleiders en scheidsrechters in Sportlink en is dan direct zichtbaar in de 
wedstrijdzakenappen de app voetbal.nl. 
 
Er moet aangemeld worden met het e-mailadres dat bij ons bekend is in Sportlink! Anders 
worden de wedstrijdgegevens niet gekoppeld met de app. Het e-mailadres en wachtwoord 
dient hetzelfde te zijn als bij de app Voetbal.nl. 
 
Bij wijzigingen of afgelaste thuiswedstrijden van JO8 tot en met JO12 dient de leider de door 
TCJ aangestelde scheidsrechter hiervan op de hoogte te stellen. Zij staan immers niet in de 
app en krijgen geen melding. 
 

 
 
 



 

Regels met betrekking tot verplaatsen van wedstrijden  

 

Inventariseer bij aanvang van de competitie of er tijdens de vakanties genoeg spelers zijn. 

Zijn er knelpunten geef dit ruim op tijd aan bij de wedstrijdsecretaris. Kijk eerst of je spelers 

kan lenen van een ander team. Zeg niet te makkelijk een wedstrijd af.  En wacht niet tot aan 

het eind van de week.  

Los van het feit dat het verplaatsen van wedstrijden veel tijd in beslag neemt, is de 

tegenstander niet verplicht akkoord te gaan. Dit geldt omgekeerd dus ook. 

Wil je de aanvangstijd wijzigen van een thuiswedstrijd, geef dit op tijd aan. Tot 8 dagen voor 

de wedstrijddag kan de wedstrijdsecretaris dit aanpassen zonder dat hiervoor toestemming 

nodig is van de tegenstander. Geef dit dus op tijd aan bij de wedstrijdsecretaris.  

Ook dit doe je alleen als het echt nodig is. 

 

Het uitstellen van bekerwedstrijden is in het geheel niet toegestaan. Dit geldt zowel voor 

teams in de A-categorie als teams in de B-categorie. Met uitzondering van de poule 

wedstrijden, die moeten uiterlijk voor een aangegeven datum zijn gespeeld. 

 

In de A-categorie bestaat alleen de mogelijkheid om de wedstrijd in overleg met de 

tegenstander naar voren te halen. Heb je te weinig spelers voor een elftal in de A-categorie, 

schuif dan spelers vanuit lagere elftallen door om de wedstrijd door te laten gaan. Eventueel 

kan dan een wedstrijd van de B-categorie worden verplaatst. 

In de B-categorie mogen wedstrijden die vastgesteld staan tot de winterstop in overleg 

verplaatst worden, maar moeten uiterlijk eind januari gespeeld zijn. De onderlinge afspraak 

moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum. 

 

Voor het wijzigen van een thuiswedstrijd  moet eerst overlegd worden met de 

wedstrijdsecretaris. Doe een voorstel voor een nieuwe datum en de wedstrijdsecretaris 

bekijkt of op die datum een veld beschikbaar is. Vergeet niet de scheidsrechter af te bellen!  

 

Voor het verplaatsen van een uitwedstrijd neem je contact op met de leider of 

wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Als een uitwedstrijd in onderling overleg is 

verplaatst, is het belangrijk dat je dit meldt aan de wedstrijdsecretaris aangezien de 

wedstrijdsecretaris via Sportlink akkoord moet geven. 

Bij verplaatsing dient de nieuwe datum vóór de oorspronkelijke datum bekend zijn. Is 
er op de originele speeldatum geen uitslag of nieuwe datum bij de KNVB binnen, dan 
gaat het naar de tuchtcommissie en volgt er een boete. Ook wanneer een team niet 
komt opdagen, volgt er een boete plus administratiekosten. 
 

 



 
Scheidsrechters 
De wedstrijden van JO19, JO17, JO15 en JO13 worden door aangewezen 
clubscheidsrechters geleid.  
 
De wedstrijden van JO12, JO11, JO10, JO9 en JO8 worden door scheidsrechters vanuit 
adoptieplan geleid. Het adoptieplan houdt in dat de senioren verantwoordelijk zijn voor het 
fluiten van de jeugdteams. Voor elke thuiswedstrijd is er een scheidsrechter (senior lid) 
aangewezen, deze lijst wordt aan het begin van het seizoen door de TCJ opgesteld.  
De jeugdleider neemt enkele dagen voor de wedstrijd contact op met scheidsrechter, om te 
bevestigen dat de wedstrijd doorgaat en om zeker te weten dat de scheidsrechter aanwezig 
is.  
 
De jeugdleider ontvangt voorafgaand aan de wedstrijd de scheidsrechter en bied deze koffie 
of thee aan. De jeugdleider zorgt ervoor dat de scheidsrechter het digitale wedstrijdformulier 
ondertekent.  
 
Spelerspassen  
Vanaf de JO13 is het verplicht een spelerspas te hebben, anders mag er niet worden 
gevoetbald. De spelerspas is sinds het seizoen 2017-2018 digitaal via de voetbal.nl app. 
Hierin moet iedere speler een geschikte foto uploaden. Er zijn drie eisen aan de foto: de 
speler moet duidelijk herkenbaar zijn, er mogen geen overige attributen op de foto staan en 
er mag maar 1 persoon op de foto staan. Bij afwezigheid van een geldige foto kan de 
desbetreffende speler door de scheidsrechter geweigerd worden om deel te nemen aan de 
wedstrijd.  
 
Teamkleding en overige materialen  
 
Per team is een tas met teamkleding beschikbaar bestaande uit shirts, broekjes, kousen en 
een compleet keeperstenue. De leden van de club betalen hier een bedrag per maand voor, 
dat tegelijk met de contributie wordt geïnd. De teamkleding wordt aan het begin van het 
seizoen uitgereikt aan de jeugdleiders.  
Tevens wordt dan een waterzak met bidons, spons, aanvoerdersband en ballentas of 
ballennet en een coachjas aan de jeugdleiders uitgereikt. De jeugdleiders van de teams 
krijgen drie ballen die gedurende het gehele seizoen mogen worden gebruikt op 
wedstrijddagen (voor warming up en wedstrijd zelf).  
De tas met kleding en overige uitgereikte materialen dienen aan het einde van het seizoen 
weer te worden ingeleverd.  
 
De coachjas mag alleen op wedstrijddagen worden gedragen!  
 
De trainingsjacks van de jeugdspelers mogen ook alleen op wedstrijddagen worden 
gedragen! 
 
 
 



2. Thuiswedstrijden  
 
Algemene informatie  
Op de zaterdag is een dienstdoende bestuurslid aanwezig of telefonisch bereikbaar, die het 
eerste aanspreekpunt is voor jeugdleiders en scheidsrechters. Deze is herkenbaar aan het 
dragen van een blauw wit jack waar onder het logo ‘Bestuur’ staat vermeld. In de kantine 
vind je wie bestuurslid met dienst heeft in een bepaald weekend. 
 
Bij elke thuiswedstrijd, krijgen de jeugdleiders van het thuisspelende team, het bezoekende 
team en de scheidsrechter koffie of thee.  
 
De jeugdleider ontvangt de bezoekers en wijst de kleedkamer en het veld aan waarop de 
wedstrijd wordt gespeeld.  
 
De jeugdleiders dienen zelf de hoekvlaggen te plaatsen en de doelnetten omlaag te doen en 
indien er dezelfde dag geen wedstrijd volgt het veld weer op te ruimen (JO19 tot en met 
JO13)  
 
De jeugdleiders plaatsen zelf de pupillendoelen en zetten zelf de velden uit met hoedjes en 
of pionnen (JO7 tot en met JO12). De hoedjes zijn verkrijgbaar bij Jan Bennink achter de 
bar. 
 
De jeugdleider zorgt ervoor dat de declaratie voor het fluiten door de aangewezen 
clubscheidsrechter (JO19 tot en met JO13) wordt ingevuld en ondertekend 
 
 
Afmetingen veld: 
 
 

JO7 30 m lang x 20m breed  8 spelers (4 vs. 4) 

JO8 + JO9 + JO10 42,5 m lang x 30m breed 12 spelers (6 vs. 6) 

JO11 + JO12 64 m lang x 42,5m breed 16 spelers (8 vs. 8) 

 
 
Na de wedstrijd moet alles terug worden geplaatst als het de laatste wedstrijd van die dag op 
dat veld is.  
 
 
Het digitale wedstrijdformulier  
 
Voor de aanvang van elke competitiewedstrijd van de jeugdteams moet de jeugdleider een 
wedstrijdformulier invullen. Sinds het seizoen 2018 – 2019 verlopen alle wedstrijdformulieren 
via de Wedstrijdzaken app, waar een digitaal wedstrijdformulier ingevuld dient te worden.  
Jeugdleiders kunnen indien gewenst instructie krijgen over het invullen van de formulieren.  
 
Kleedkamers en douchen  
De toewijzing van de kleedkamers is te lezen op het mededelingenbord in de gang bij de 
kleedkamers.  
Laat de kleedkamers schoon en opgeruimd achter!  



De jeugdleider is na de wedstrijd aanwezig tot de laatste speler gereed is en is 
verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de eigen kleedkamer en de kleedkamer 
van de tegenstander.  
Indien de kleedkamers niet netjes achter gelaten of andere ongeregeldheden zich hebben 
voor gedaan, dit melden bij het bestuurslid die bestuursdienst heeft.  
De vereniging kan niets verplichten maar het verdient de voorkeur om na de trainingen en de 
wedstrijden gezamenlijk te douchen, ook de jongste jeugd.  
 
Thee/ranja tijdens de rust  
De jeugdleider voorziet zijn team en de tegenstanders van thee of ranja  
tijdens de rust. De thee/ranja wordt door kantinevrijwilligers klaargezet in de kleedkamer. De 
houten borden waarin de plastic bekers zitten weer inleveren bij de bar in de kantine.  
 



3. Na de wedstrijd  
 
De jeugdleider ziet er op toe dat na het nemen van de penalty’s (penalty’s  
worden alleen door JO8, JO9, JO10, JO11 en JO12 genomen) de spelers de tegenstanders 
een hand te geven om hun te bedanken voor de wedstrijd.  
 
De jeugdleider bedankt samen met de aanvoerder van het team de  
jeugdleider van de tegenstander en de scheidsrechter voor het fluiten van de  
wedstrijd. Bespreek de wedstrijd kort na met de spelers en benadruk  
voornamelijk wat er goed is gegaan.  
 
Sta open voor reacties op de wedstrijd van de spelers en ouders en los  
onduidelijkheden en conflicten op. Maak afspraken met het team voor de  
volgende wedstrijd. Koppel de wedstrijd terug en maak eventueel afspraken  
met de trainer voor de komende training.  
 
De jeugdleider houdt toezicht tijdens het douchen en verkleden en zorgt ervoor  
dat de tas met teamkleding is ingepakt en meegaat met de speler of ouder die ingeroosterd 
is voor het wassen van de teamkleding.  
 
De jeugdleider verlaat als laatste de kleedkamer en ziet er op toe dat deze netjes en schoon 
wordt achtergelaten. Ook de kleedkamer van de tegenstander wordt door de jeugdleider 
gecheckt. .  
 
De jeugdleider ziet er op toe dat de speler na de training of wedstrijd eerst doucht. Dus 
andere zaken zoals bijvoorbeeld roken, gebeurt na het douchen op trainingsavonden en 
wedstrijddagen. Dit is beleid van onze club. Ook ziet de jeugdleider toe op het volume van 
geluidsboxen in de kleedkamer om overlast te voorkomen.  
 



4. Algemene informatie  
 
Uitwedstrijden  
De jeugdleider zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de locatie van de te  
bezoeken club en beschikt over een juiste routebeschrijving.  
 
Tijdens uitwedstrijden is het gebruikelijk dat ieder team verzamelt bij het parkeerterrein of in 
de kantine van vv Ruinen en gezamenlijk vertrekt. De jeugdleider zorgt ervoor dat voldoende 
vervoer aanwezig is en dat het team op tijd  
vertrekt. Hiervoor maakt de jeugdleider voor aanvang van de competitie een rij- en 
wasschema en geeft dit door aan de ouders. Iedere ouder dient hieraan te voldoen, lukt het 
niet dan dient de ouder zelf voor vervanging te zorgen.  
 
Blessures  
Ernstige blessures of langdurige ziektegevallen dienen door de jeugdleider aan het 
jeugdbestuur te worden gemeld. Jeugdbestuur stuurt de betreffende speler, leider of trainer 
een attentie.  
 
Geen publiek op het gras  
 
Een belangrijke gedragsregel bij het spelen op onze grasvelden is dat het niet is toegestaan 
om publiek het gras te laten betreden en daar vandaan de wedstrijden te bekijken. Deze 
regel is bedoeld om onze grasvelden zo goed mogelijk te houden, maar ook om het 
overzichtelijk te houden voor scheidsrechters en jeugdleiders. Vanachter de omheining zijn 
de wedstrijden voor het publiek prima te volgen.  
Ook wanneer de wedstrijden op een gedeelte van het veld wordt gespeeld, is het niet 
toegestaan om vanaf het wedstrijdveld de wedstrijd te bekijken (bijvoorbeeld langs de 
middellijn). Dit vanwege de overzichtelijkheid voor de scheidsrechter, coaches en uiteraard 
ook in het belang van de spelers zelf. Het publiek moet de spelers niet in de weg kunnen 
lopen.  
 
Verzoek aan de jeugdleiders is om hierop toe te zien en zowel het thuispubliek als het 
publiek van de bezoekende club hierop ook aan te spreken.  
 
Oefenwedstrijden  
Voorafgaand aan de competitie of tijdens de winterstop kunnen er  
oefenwedstrijden gespeeld worden. Ook tijdens een competitievrij weekend  
mag er uiteraard een wedstrijd gespeeld worden. Er kan ook een  
oefenwedstrijd gespeeld worden in plaats van een training.  
Indien je zelf oefenwedstrijden wilt organiseren, doe dit altijd in overleg met de 
wedstrijdsecretaris Jantinus de Vries. 
 



Jeugdbestuur en jeugdcoördinatoren  
Wanneer als je als jeugdleider vragen of opmerkingen hebt over algemene zaken binnen de 
V.V. Ruinen neem dan contact op met het jeugdbestuur. U kunt mailen naar:  

vvruinenjeugdbestuur@gmail.com. 
 
Wanneer je als jeugdleider vragen of opmerkingen hebt over de organisatorische zaken rond 
je team, neem dan in eerste instantie contact op met de jeugdcoördinator. Hieronder vind je 
een overzicht van de jeugdcoördinatoren met telefoonnummers:  
 
Jeugdcoördinatoren  
 
Wilfred Hut Algemeen Jeugd Coördinator 06-29215544  
 
Jasper Slagter Algemeen Jeugd Coördinator 06-51744844  
 
Vacant Technisch Jeugd coördinator JO19, 17 en 15  
 
Roland Arends Technisch Jeugd coördinator JO13 en jonger 06-14246787  
 
De jeugdcoördinatoren zijn ook per e-mail bereikbaar op het e-mailadres tcj@vvruinen.nl  
 
 



5. Gedragsregels en sanctiebeleid  
 
Normen en waarden vv Ruinen  
 
1. We doen niets dat de goede naam van V.V. Ruinen in diskrediet kan brengen.  

2. We gedragen ons sportief (onthouden ons van onsportief gedrag).  

3. We tonen altijd respect voor de scheidsrechter, grensrechter, trainer en leider.  

4. We tonen respect voor de tegenstander en teamgenoten.  

5. We maken geen (onthouden ons van) discriminerende opmerkingen, vloeken niet, 
schelden, treiteren en pesten niet.  

6. We gaan zorgvuldig en verantwoord om met eigendommen van V.V. Ruinen en die van 
andere verenigingen.  

7. Ouders respecteren de trainers/leiders en laten het coachen aan hen over.  

8. Presteren is belangrijk, maar plezier nog meer. Winnen is belangrijk, maar niet ten koste 
van alles.  

9. We doen vrijwilligerswerk binnen de mogelijkheden van de vereniging.  
 
Het bestuur van onze vereniging is van mening dat wanneer wij, bestuursleden, trainers, 
elftalleiders, ouders, supporters en andere betrokkenen zich inspannen tot het naleven van 
bovenstaande afspraken de voetbalsport door een ieder op een positieve wijze zal worden 
beleefd.  
 
Sancties V.V. Ruinen:  
Sanctie A royeren van een lid  
Sanctie B schorsen van een lid voor bepaalde tijd (te bepalen in overleg met trainer/leider en 
bestuur)  
Sanctie C officiële waarschuwing  
Sanctie D waarschuwing  
 
Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet inhouden volgt hierna een indeling in 
categorieën van ontoelaatbaar gedrag, met de daaraan verbonden sancties.  
 
Dit sanctiebeleid geldt in beginsel voor alle geledingen binnen V.V. Ruinen 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


