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Informatie voor (nieuwe) trainers

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit een aantal leden, die ieder een eigen takenpakket hebben.
Naast de jeugdvoorzitter hebben de overige leden de functie als jeugdcoördinator.
Elke jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor een bepaalde leeftijdscategorie;
•
•
•
•
•
•

Jeugdvoorzitter:
Dennis Clijsen
Jeugdcoordinator JO17 t/m JO19:
Roland Hulsbosch
Jeugdcoordinator JO13 t/m JO15:
Stijn te Boekhorst
Jeugdcoordinator JO11 t/m JO12:
Ronny Pijnenburg
Jeugdcoordinator JO9 t/m JO10:
Luc Dirckx
Jeugdcoordinator Bambino’s / Mini’s / JO8:
Robert v.d. Broek

06-52665008

jeugdvoorzitter@vvmaarheeze.nl

06-51497875

Roland.Hulsbosch@veldhoven.nl

06-40849097

Sti-jn@outlook.com

06-22980510

jeugdcoordinator@vvmaarheeze.nl

06-19644681

dirckx.luc@gmail.com

06-22139747

r_vandenbroek11@hotmail.com

Hieronder een overzicht van taken en verantwoordelijkheden per lid van de jeugdcommissie.
Zo heb je een eenvoudig overzicht waarvoor je bij wie terecht kunt.
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Kleding
Als trainer/begeleider zijnde bied v.v. Maarheeze je de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief van
€ 50,00 een trainingspak en polo voorzien van eigen initialen of voornaam te kopen.
Dit trainingspak en polo wordt dan eigendom van jezelf.
Het trainingspak en polo worden wel voorzien met logo’s van onze jeugdsponsoren.
Om een trainingspak en polo te passen/bestellen, kun je terecht bij de jeugdcommissie.

Verder heb je de mogelijkheid om andere kleding, etc. te bestellen (met korting) via de webshop van
Playfootball in Leende via https://www.playfootball.shop/
Mochten er spelers uit het team vragen om wedstrijdsokken, deze zijn te koop aan de bar á € 6,00.
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Trainingsmaterialen
Elk team krijgt eigen trainingsmaterialen ter beschikking.
•
•
•
•

Ballen
Ballennet
Hesjes
Dopjes

Deze materialen liggen in een afgesloten rek in het ballenhok.
Van dit rek krijg je een sleutel, evenals een sleutel van het ballenhok zelf.
De overige trainingsmaterialen in het materialenhok mogen vrij gebruikt worden indien beschikbaar.
Denk daarbij aan; Pionnen, loopladder, stangen, springpoortjes, poortjes, etc.

Reserve sleutel materialenhok
Mocht je geen sleutel hebben, of je bent je sleutel vergeten, aan de muur hangt een klein sleutelkastje met
daarin een sleutel van het materialenhok.
Dit kastje is afgesloten met een cijfercode, deze code is op te vragen bij de jeugdcommissie.

Team app
Aan het begin van het nieuwe seizoen, nadat de teamindelingen bekend zijn gemaakt, maken de
trainers/begeleiders van elk team een eigen team app aan.
In deze app kunnen de trainers/begeleiders informatie delen die van belang is voor het team, kunnen ouders
kinderen afmeldingen doorgeven van trainingen/wedstrijden, etc.
Indien je niet beschikt over de telefoonnummers van de spelers/ouders, kun je deze krijgen via de
jeugdcommissie.

4

Informatie voor (nieuwe) trainers

Oefenstof
Om (beginnende) trainers op weg te helpen, of te voorzien van inspiratie, hebben we een boekje met
“oefenstof voor pupillen” samengesteld.
Dit is te vinden op de website van v.v. Maarheeze, Oefenstof voor pupillen | VV Maarheeze
Ook heeft de KNVB een database met oefenstof die je kunt raadplegen.
Deze is te bereiken via: https://rinus.knvb.nl/
Daarnaast zijn er nog tal van websites waarop oefenstof is te vinden;
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

https://www.voetbaloefenstof.com/
https://www.voetbaltrucjesleren.nl/
https://www.voetbaltrainingonline.nl/
http://www.voetbaltrainingen.net/
https://voetbalomgeving.nl/
https://youtube.com (zoek en vind)
https://www.oefenstofdatabase.nl/
https://wemovesports.nl/
http://www.trainingcenter.be/
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Informatie pupillen & junioren voetbal
Door op de link onder de leeftijdscategorie klikken opent de infographic van de KNVB.
Mini’s (JO6/JO7)
Wedstrijdvorm 4 tegen 4
Pupillen (JO8, JO9, JO10)
Wedstrijdvorm 6 tegen 6
Pupillen (JO11, JO12)
Wedstrijdvorm 8 tegen 8
Junioren (JO13 t/m JO19)
Wedstrijdvorm 11 tegen 11
Daarnaast is er nog informatie beschikbaar die van belang is.
Spelbegeleider, trainer, coach
Rol spelbegeleider
Rol trainer/coach
Ouders/Verzorgers
Rol ouder/verzorger
Spelregels pupillen
6 tegen 6 en 8 tegen 8
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Wedstrijdvelden

7

Informatie voor (nieuwe) trainers

(Thuis)wedstrijden
Bij wedstrijden fungeren trainers/begeleiders van de Mini’s, JO8, JO9 en JO10 als spelbegeleider.
Meer informatie hierover vind je op Rol spelbegeleider
Bij thuiswedstrijden zorgen de teams (trainers/begeleiders/ouders) ervoor dat de wedstrijdveldjes worden
klaargezet en opgeruimd.
Veelal kan het veld worden klaargezet door het ene team en daarna worden gebruikt en opgeruimd door het
andere team.
Wordt het veld niet meer gebruikt door een ander team, dan dien je ook het veld weer op te ruimen.
Dopjes en pupillengoaltjes van het veld af.
Meestal worden er door de trainers/begeleiders ouders van het team geregeld die bij thuiswedstrijden willen
helpen als gastheer/gastvrouw.
Het ontvangen van de tegenstander, de kleedkamer wijzen, ranja kaart uitdelen zodat ze na de wedstrijd als
team ranja kunnen krijgen in de kantine.
De ranja kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar.
Na de wedstrijd dien je (of een ouder) ervoor te zorgen dat je eigen kleedkamer en die van de tegenstander
netjes wordt achtergelaten.

Wedstrijdzaken app
Wij vragen van elk team minimaal 1 trainer/begeleider om “ondersteunend” (verenigingslid) lid te worden.
Je betaald dan wel per jaar € 25,00 euro aan contributie, maar dan wordt je systeemtechnisch ingeschreven als
bondslid. Ook moet de vereniging deze kosten weer afdragen aan de KNVB.
Daarmee krijg je toegang tot de KNVB Wedstrijdzaken app en wordt je teammanager van je team.
Door toegang te hebben tot de wedstrijdzaken app, kun je zelf aangeven welke spelers aanwezig zijn per
wedstrijd en na de thuiswedstrijd kun je de uitslag invullen.
Aanmelden als ondersteunend lid (verenigingslid) kan via de website van v.v. Maarheeze;
https://www.vvmaarheeze.nl/club_aanmelden
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Verenigingsregels
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AED
Langs het materialen hok hangt een AED, deze is beveiligd met een cijferslot.
Mocht je deze nodig hebben voor een medische noodsituatie, de code is 6026.

Website & Social Media
v.v. Maarheeze beschikt ook over een eigen website waar alle informatie te vinden is en social media kanalen
waarop informatie, foto’s en video’s worden gepubliceerd.
Website
www.vvmaarheeze.nl
Facebook
https://www.facebook.com/vvmaarheeze/
Instagram
https://www.instagram.com/vvmaarheeze/
Twitter
https://twitter.com/vvmaarheeze
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