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Jeugdvoetbal- en technische commissie



Agenda
Jeugdvoetbal 

➢ V.O.C. Beleidsplan Jeugdvoetbal 2020 – 2025

➢Wedstrijdzaken, teams, trainingen, etc. 

➢ Organisatie: wie doet wat (Bestuur / JVC / TC / HJO)

➢ Aandacht voor website V.O.C. / Clubapp / wedstrijdzaken
app / voetbal.nl app

➢Onderlinge omgangsvormen: 

Respect / Vertrouwen / Veiligheid

‘Doe eens lief!’



!



Jeugdvoetbalbeleid

In het beleidsplan 2020/2025 staat het V.O.C.-jeugdvoetbalbeleid - missie, 

doelstellingen en beleidsuitgangspunten - gedurende de periode 2020-2025 

uitgeschreven.

Vorig jaar heb ik iedereen al kort door het beleidsplan heen genomen en ik doe 

dat nu weer, maar dan nog korter. Het plan is te vinden op de website van V.O.C. 

onder het kopje voetbal/jeugd.

https://www.voc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/voc/20210128-Beleidsplan-

Jeugdvoetbal-V.O.C.pdf

https://www.voc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/voc/20210128-Beleidsplan-Jeugdvoetbal-V.O.C.pdf


De vereniging V.O.C.

• De Rotterdamsche Cricket- en Voetbal Vereeniging ‘V.O.C.’ (Volharding 
Olympia Combinatie) bestaat sinds 1895 en er worden twee sporten 
beoefend: voetbal (veld/zaal) en cricket

• Met (anno 2021) 12 seniorenteams op het veld, 3 seniorenteams in de 
zaal, een veterinnenteam, een O23 team, 70 jeugdteams (jongens en 
meisjes), 60 F-mini spelers (JO7) en een flink aantal kabouters (JO6) is 
V.O.C. een van de grootste voetbalverenigingen van Rotterdam

• Er voetballen meer dan 900 kinderen op V.O.C. Het in goede banen leiden 
daarvan vereist een forse organisatie, met inzet van veel vrijwilligers

• De jeugdvoetbalafdeling kan niet bestaan zonder vrijwilligers; 
scheidsrechters, teammanagers, coaches, trainers en mensen die 
meehelpen evenementen te organiseren zijn allemaal nodig om de 
verenigingsvisie uit te dragen



Missie/beleid Jeugdvoetbalorganisatie

•Wij voelen ons door het rijke V.O.C.-verleden verplicht te waarborgen dat V.O.C. een 
plek aan jeugd biedt waar sportiviteit, inclusiviteit en gastvrijheid centraal staan

• V.O.C. staat open voor elk jeugdlid, geen selectie aan de poort en zorgt dat iedereen 
op zijn/haar eigen niveau kan voetballen. 

•Wij bieden een goede organisatie en begeleiding waarbij plezier en het geven van 
zelfvertrouwen de hoogste prioriteit heeft in de ontwikkeling van de jeugdspelers

•Daarnaast zijn we een sociale basis om vriendschappen voor het leven te creëren

•Gelijke kansen. Iedereen geniet dezelfde faciliteiten en ondersteuning. Iedereen 
speelt op zijn/haar eigen niveau, en passend bij de eigen ambitie. Het is de bedoeling 
dat in alle teams een gezonde balans bestaat tussen recreatie en prestatie



Doelstellingen

➢Plezier
V.O.C.-jeugdleden hebben plezier bij- en bewaren prettige herinneringen 
aan V.O.C.

➢Geoliede machine
soepel lopende ‘jeugdvoetbaloperatie’ en optimale opleiding voor alle 
kinderen

➢Draagvlak
brede gedragenheid van het jeugdvoetbalbeleid (en Jeugdhandboek)

➢Ouders betrokken door opleiden
toename ouderbetrokkenheid door ‘coach de coach’-aanpak



Sportieve ambitie / indeling van de teams

➢V.O.C. streeft er niet per se naar om jeugdteams in een ‘hoogste’ klasse van 
de KNVB te laten spelen; dat is geen doel op zich. Wel wil V.O.C. er voor 
zorgen dat spelers en teams in een voor hen uitdagende KNVB-competitie
spelen

➢Alle kinderen worden al bij indeling vanaf JO8 (spelend in KNVB-
competitie) op hun eigen niveau ingedeeld. Dat is het beste voor hun 
technische- en sociale ontwikkeling en geeft de grootste kans om lang met 
teamgenoten te kunnen blijven samen spelen.

➢De ontwikkeling van de spelers gedurende een seizoen, worden gevolgd 
door de interne scouts. 



Organisatie van de teams

➢Alle teams hebben bij de wedstrijden een manager voor alle zaken qua 
organisatie van het team (niet voetbaltechnisch) en een coach 
(voetbaltechnisch)

➢De coach wordt op technisch vlak actief ondersteund door een trainer. De 
coaching is taakgericht. Vaak, idealiter is de coach ook (een van de) trainers

➢Uitgangspunt is dat de spelers in een team gelijkwaardig zijn en evenveel 
speeltijd krijgen

> Voor seizoen 2022-2023 zijn wederom manager/coach 
handboeken beschikbaar bij de lijncoördinator



Organisatie van de trainingen
➢V.O.C. verzorgt twee trainingen per week voor alle teams, met 

daartegenover (behoudens geldige reden van verhindering) ook de ‘plicht’ 
om te komen trainen

➢Voor de grootste talenten is van jaargang JO8 t/m JO15 er (op uitnodiging) 
een derde training, de ‘plustraining’, om ook deze groep voldoende 
uitdaging te bieden.

➢Er wordt bij de pupillen tijdens één van de twee trainingen getraind in de 
vorm van circuittrainingen. De trainers worden hierbij geassisteerd door de 
leerlingen van het Albeda sportcollege waar door V.O.C. een exclusief 
samenwerkingsverband mee is gesloten waardoor ook docenten van het 
Albeda aanwezig zullen zijn bij V.O.C. om de studenten te ondersteunen.

➢We trainen éénmaal apart met het eigen team en éénmaal samen met 
een ander team





Normen en waarden binnen V.O.C.

➢Sportiviteit (fair play) en respect. We zijn er samen verantwoordelijk voor 
dat iedereen zich gedraagt en wij spreken elkaar aan op overschrijdingen

➢Iedereen een VOG. Alle trainers, managers en coaches moeten een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben

➢Betrokkenheid van de ouders van leden. Wij zijn geen bedrijf of 
kinderopvang, maar een familievereniging van kinderen en hun ouders

➢Positief Coachen. Plezier en het stimuleren van zelfvertrouwen hebben 
zijn de basis van de ontwikkeling van spelers. Managers, trainers en 
coaches worden geacht uit te gaan van de principes van ‘Positief coachen’

➢Sociaal betrokken. V.O.C. is een Sportplus vereniging. Wij doen graag mee 
aan framevoetbal, het Stephanusproject, etc.



RVV : Respect / Veiligheid / Vertrouwen

Binnen de jeugd van V.O.C. draait het om plezier, sportiviteit en prestatie 
waarbij elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. De regels 
om dit voor elkaar te krijgen zijn duidelijk: 

➢ga respectvol om met managers, coaches, trainers, supporters en 
vrijwilligers van zowel V.O.C. als van de tegenstander. 

Dat geldt ook voor de onderlinge communicatie binnen de club: 

We draaien hoofdzakelijk op vrijwilligers. Dat geldt voor het Bestuur, de JVC, 
de TC en alle managers van de teams maar ook voor het gros van de 
trainers en coaches. 

Dus ‘doe eens lief’ als je wat wil of vraagt. C’est le ton qui fait la musique.

Zie ook de V.O.C. jeugdwijzer op de website bij voetbal/jeugd



In onze jeugdvoetbalorganisatie zetten we elkaar 
in onze kracht. Hoe organiseren we alles?

➢Binnen het hoofdbestuur van V.O.C. is Berend-Jan Taken 
verantwoordelijk voor het voetbal, zowel voor de senioren als 
de jeugd. 

➢De Jeugdvoetbalcommissie (JVC) bepaalt het 
jeugdvoetbalbeleid. Voor alles rondom het veld. 

➢De Technische voetbalcommissie (TC) ondersteunt het 
technisch beleid. Voor alles tussen de lijnen. 

➢In de praktijk is de TC vooral zichtbaar door de Hoofd Jeugd 
Opleidingen (HJO) Tim van Leeuwen. Hij is samen met Wouter 
van Toor aanspreekpunt voor het technisch beleid. 



Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO)
Tim van Leeuwen

➢ Achtergrond. 

Sportacademie, UEFA C en UEFA B + Ervaring als trainer

➢Ondersteunend, coachend en begeleidend voor 
trainers/coaches (JVTC cursus)

➢Doelstelling: Een mooi seizoen voor iedereen!

Het gelijke kansen model nastreven op alle niveau’s!



Visie HJO 

➢ Formatie en manier van spelen met het team.

➢ Opleidingen verzorgen voor trainers van V.O.C.

De Pupillentrainerscursus (basismodule JVTC) gaat weer 
verzorgd worden. Dat zal Tim van Leeuwen met oud HJO Jorge 
Fereira gaan doen. Inschrijving is geopend en er zijn nog 
enkele plekken vrij. Inschrijven via Tim van Leeuwen.

Opleidingsdagen zijn: vrijdag 30 september, vrijdag 14 oktober, 
vrijdag 4 november en vrijdag 18 november. 

Bij voldoende animo komt er in de tweede seizoenshelft nog 
een ronde.

➢Wanneer is het seizoen geslaagd? 

>Athletic skills model<



Jeugdvoetbalcommissie (JVC)

➢Voorzitter : Folmer Krumpelman

➢Wedstrijdsecretaris : Theo Stikkers

➢Secretaris : Petra van Odijk

➢Hoofdcoördinator Junioren (JO13 / JO23) : Maarten de Vos

➢Hoofdcoördinator Pupillen (JO6 / JO12) : Berend ten Wolde

➢Hoofdcoördinator Meisjesvoetbal : Annemiek van der Veen



JVC: belangrijkste taken

➢Wedstrijdsecretariaat

➢Voetbalzaken buiten de lijnen

➢(preventie) incidenten

➢Jeugdvoetbalbeleid 

➢Relatie onderhouden met de KNVB

➢Relatie onderhouden met andere voetbalverenigingen



JVC Wedstrijdsecretariaat

➢Theo Stikkers zoekt nog iemand om hem bij te staan

➢Belangrijkste taak is zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en het 
bepalen van de veldindeling en kleedkamerindeling bij de thuiswedstrijden

• KNVB publiceert het wedstrijdprogramma 2 tot 4 weken vooruit; competities 
kennen fases. Na ieder fase kan verzoek herindeling worden gedaan bij KNVB

• Wedstrijdsecretariaat kan tot circa een week van te voren wedstrijdtijden 
schuiven. De tegenstander kan dit dus ook voor hun thuiswedstrijden.

• Verzetten van wedstrijden na overleg met tegenstander en check veld 
beschikbaarheid door wedstrijdsecretariaat via Sportlink

Graag begrip voor directe acceptatie wijzigingsverzoeken, veldindeling, 
kleedkamerindeling, aanvangstijden. Als gezegd zijn we met 70 jeugdteams 
op zaterdag met 5 velden. Dat vereist flexibiliteit van alle betrokkenen.



JVC: (Preventie) Incidenten
➢ Directe rode kaart, staken wedstrijd en/of zware overtredingen
➢ Preventie is het allerbelangrijkst:

➢ Bij beladen wedstrijd van te voren even contact 
opnemen met Folmer Krumpelman is helemaal prima

➢ Lijkt het toch mis te gaan of gaat het mis, zorg er dan 
voor dat de situatie deëscaleert.  Dus even een
adempauze, contact zoeken met wedstrijdsecretariaat
of anderen binnen de club. Niet (dreigen met) 
weglopen.

➢ Denk aan voorbeeldfunctie voor de kinderen.
➢ Is het toch (bijna) misgegaan: dan direct bellen met:

➢ Folmer Krumpelman (06-11045644) of bij geen gehoor
➢ Theo Stikkers (06-51095231)

➢ Belang bij snelle actie:
➢ reactie KNVB
➢ Pro-actief de andere club kunnen benaderen of te

woord kunnen staan.
Zie uitgebreide toelichting website (Informatieblad
incidenten)

www.voc-rotterdam.nl/wpcontent/uploads/
2018/03/Informatieblad-incidenten-1.1.pdf

http://www.voc-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2018/03/Informatieblad-incidenten-


Scheidsrechters / spelbegeleiders

• De scheidsrechters en (pupillen) spelbegeleiders worden 
ingedeeld door Roberto Wiredu

• A categorie wedstrijden (hoofdklasse en hoger bij jongens en 
1e klasse en hoger bij meisjes) hebben doorgaans een KNVB 
arbiter

• Roberto rekruteert spelbegeleiders voor pupillen wedstrijden; 
paar keer per jaar is er een opleidingsavond, cursus

• Soms lukt het een spelbegeleider te vinden, vaak ook niet; 
houd er dus standaard rekening mee dat één van de ouders 
moet fluiten (pupillen)

• Er zal op korte termijn ook opnieuw een grensrechters cursus 
worden georganiseerd door Roberto. 



JVC: Hoofdcoördinator Berend ten Wolde
(pupillen  - jongens)

➢Coördinator JO11/12 : Jan-Hein Vink

➢JO12 : 5 teams -> 8 tegen 8 Half veld

➢JO11 : 6 teams -> 8 tegen 8 half veld

➢Coördinator JO10: Rebecca Mensen

➢JO10 : 7 teams -> 6 tegen 6 Kwart veld

➢Coördinator JO9 : Bert Keupink

➢JO9 : 7 teams -> 6 tegen 6 Kwart veld

➢Coördinator JO8 : Gerben de Jong

➢JO08: 7 teams -> 6 tegen 6 Kwart veld

➢Coördinator JO7 (Champions League / F-mini’s) : Rebecca Mensen

➢Coördinator JO6 (kabouters) : Aase Henschien



JVC: Hoofdcoördinator Maarten de Vos
(Junioren  - jongens)

➢Coördinator JO17/JO19/JO23 : Annebel de Deugd

➢O23 : 1 team

➢JO19 : 5 teams

➢JO17: 4 teams

➢Coördinator JO15/JO16 Jaco Belder

➢JO16 : 4 teams

➢JO15 : 4 teams

➢Coördinator JO13/JO14 : Marcel Mastenbroek

➢JO14 : 4 teams

➢JO13 : 4 teams



JVC: Hoofdcoördinator Annemiek van der Veen
(meisjesvoetbal)

➢Coördinator MO17/MO19 : Annemiek van der Veen 

➢MO20 : 1 team

➢MO17 : 1 team

➢MO15: 3 teams

➢Coördinator MO13:  Vera Vergunst

➢M013 : 3 teams

➢Coördinator MO8/MO11 : Peter Schildmeijer

➢MO11 : 2 teams 

➢MO10 : 1 team

➢MO9 : 1 team

➢MO8 : 1 team



Meidencommissie

• Hoofdcoördinator Meisjesvoetbal : Annemiek van der Veen

• Hoofdtrainer MO13 – MO20 : Frits-Jan Groenewold

• Hoofdtrainer MO8 – MO11  : Willem van der Blom

• Hoofdcoördinator Pupillen (MO8 / MO11) : Peter Schildmeijer

• Hoofdcoördinator Junioren MO13 : Vera Vergunst

• Hoofdcoördinator MO15 / MO20 : Annemiek van der Veen

• Indelingen : Jordy Sturms



JVC: Toernooien

➢Doelstelling: ieder team 1 of 2 toernooien per seizoen

➢Inschrijven = meedoen!

➢Populaire toernooidata: pasen, hemelvaartsdag, pinksteren

➢Eéndaagse vs. meerdaagse toernooien, eventueel internationaal 
(www.euro-sportring.com)

➢Kosten van deelname zijn voor het team (meeste toernooien zijn gratis)

➢Populaire toernooien: 

➢Jongens: Pinkster Panthertoernooi (Concordia/Delft), vv Hillegersberg, 
VFC (Vlaardingen), vv Strijen, Alphense Boys (Alphen a/d Rijn)

➢Meiden: Robin van Persie toernooi (VDL/Maassluis), DSVP 
Pinkstertoernooi (Pijnacker), sv DSO (Zoetermeer), Midwintertoernooi 
(bij BVCB met omringende clubs)

➢Snertcup: toernooi samen met HBS, HVV en Quick. In januari 2023

➢Doorgeven indien je zelf een toernooi regelt, en bij voldoende toernooien

➢Email: jeugdtoernooi@voc-rotterdam.nl

http://www.euro-sportring.com/
mailto:jeugdtoernooi@voc-rotterdam.nl


Website V.O.C. / apps

• www.voc-rotterdam.nl

• Club app

• Voetbal.nl app

• Wedstrijdzaken app



Clubapp
• De Clubapp biedt - uitsluitend voor leden van V.O.C. - toegang tot het 

vinden van leden, de clubagenda, clubnieuws, teaminformatie (uitslagen, 
wedstrijden, trainingen, etc). 

• De Clubapp is uiteraard AVG-proof. Denk daarom ook eens na over het 
openzetten van je profiel graag en kijk eens rond in de Clubapp. 

• De oude ‘Mijn omgeving’ van de V.O.C.-website is hiermee vervangen. De 
Clubapp is leidend zijn voor de ledenadministratie waaronder dus NAW, e-
mail, telefoonnummer etc. en geeft daarmee een enorme verlichting in de 
administratielasten omdat je zelf wijzigingen door kan (moet) voeren. 

• Heb je de uitnodiging niet ontvangen, kijk dan even in je spamfolder en 
bedenk goed welk e-mailadres je bij V.O.C. hebt opgegeven. 

https://www.voc-rotterdam.nl/aankondiging-lancering-clubapp-v-o-c-voor-
alle-leden

https://www.voc-rotterdam.nl/aankondiging-lancering-clubapp-v-o-c-voor-alle-leden


Voetbal.nl app en wedstrijdzaken app

• De voetbal.nl app is openbaar, voor iedereen toegankelijk en geeft inzicht 
in de wedstrijden van de KNVB.

• De wedstrijdzaken app is enkel toegankelijk voor door de club (in ons 
geval V.O.C. dus), aan een team verbonden manager en coach en vervangt 
de oude wedstrijdformulieren. 



Technische Commissie (TC)

➢Voorzitter Erno Lusse

➢Hoofd jeugdopleiding Tim van Leeuwen

➢Jeugdopleidingscoördinator Wouter van Toor

➢Beleid en zonen V.O.C.  Marco de Vries

➢Interne Scouting  Ernesto Spruyt

➢Relatie BVO’s Mark Witteman



TC: belangrijkste taken en 
verantwoordelijkheden

➢Het ontwikkelen en opstellen, het bewaken en evalueren van het 
voetbaltechnisch beleid;

➢De organisatie van het uitvoerend technisch kader voor jeugdteams en O23: 
het aanstellen en evalueren van trainers en coaches o.b.v. profielen (betaald 
en vrijwillig), het formaliseren (contracten),  het faciliteren (o.a. toolkit) en het 
opleiden (Train de Trainer, KNVB opleidingen zoals pupillentrainer, TC3 en TC2);

➢Het samenstellen van de verschillende teams in overleg met trainers, coaches, 
technisch coördinatoren, managers en coördinatoren;

➢Het organiseren van de V.O.C. voetbaldagen.



Break out sessies

➢JO17/JO19/JO23: Annebel de Deugd

➢JO15/JO16 : Jaco Belder

➢JO13/JO14 : Marcel Mastenbroek

➢JO11/JO12 : Jan-Hein Vink

➢JO10: Rebecca Mensen

➢JO9 : Bert Keupink

➢JO8 : Gerben de Jong

➢MO15/MO17/MO20: Annemiek van der Veen 

➢MO13 Vera Vergunst

➢MO08/MO011 : Peter Schildmeijer

➢JO7 (Champions League / F-mini’s) : Rebecca Mensen

➢JO6 (kabouters) : Aase Henschien



Bedankt

voor jullie aanwezigheid, betrokkenheid
en 

op naar een mooi seizoen waar we nu weer op het veld, langs de 
lijn en in het clubhuis van kunnen genieten


