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Informatie voor (nieuwe) leden    
       
Welkom bij voetbalvereniging v.v. Rockanje    
Het sportcomplex van v.v. Rockanje (vanaf hier: VVR) draagt de naam ‘De 
Drenkeling’. Een mooie verwijzing naar de prachtige ligging net buiten het 
dorp op Voorne Putten. VVR is een voetbalvereniging waarbij plezier in het 
voetballen voorop staat, maar waar ook prestaties in het oog worden 
gehouden. 
Om jullie wegwijs te maken hebben we dit boekje samengesteld. Bij VVR 
wordt er in competitieverband en in vriendschappelijk verband gespeeld. 
De vereniging is aangesloten bij KNVB district West II. Elke zaterdag en 
soms op een doordeweekse avond worden er thuis- en uitwedstrijden 
georganiseerd. Een- of tweemaal per week wordt er getraind. We doen dit 
vanaf eind augustus tot en met juni van het volgende jaar. In de maand juni 
zullen alle teams aan jeugdtoernooien deelnemen en volgt afsluitend een 
thuistoernooi voor de JO8 t/m de JO13. Sinds 2017 gebruikt de KNVB de 
internationale aanduidingen, die tevens de leeftijd van de jeugdspelers 
aanduiden. De oude benaming zijn daarmee komen te vervallen. In 
uitzonderlijke gevallen kan dispensatie aangevraagd worden.  
Wat er zoal van onze leden verwacht wordt en wat er van VVR verwacht 
mag worden kun je lezen in de volgende pagina’s. Mochten er nog vragen 
zijn, ook na het lezen van dit informatieboekje, dan kunnen die altijd 
gesteld worden aan de leden van de voetbal commissie, ook kun je altijd 
terecht bij je leider en/of trainer!  
De VVR is als amateurvereniging van mening dat de jeugdvoetballers een 
belangrijk deel zijn van de club. Zowel voor de club als voor de spelers is 
het dan ook van groot belang dat jeugdspelers op een goede manier 
begeleid worden, zodat jeugdleden met plezier en uitdaging naar hun sport 
en hobby gaan.  
Om voor plezier en uitdaging te zorgen regelt VVR het volgende: 
 

Uitdaging 
Bij VVR wordt er door de kinderen vooral uitdaging gehaald tijdens de 
trainingen en wedstrijden. De trainingen op VVR worden gegeven door 
enthousiaste trainers die graag wat extra’s willen doen voor de club en voor 
onze jeugdleden. Deze trainers bereiden twee keer in de week een training 
voor waar veel geleerd wordt, maar er ook lol gemaakt wordt. Bij VVR 
hanteren wij een voetbalfilosofie met veel aandacht voor tactische 
spelopvattingen volgens de Hollandse school vanuit de KNVB. Volgens deze 
tactische opvattingen wordt er dan ook getraind. De jeugdtrainers van VVR 
gebruiken hierbij veel de RINUS app. Dit is een app ontwikkelt door de 
KNVB waar veel oefenstof in staat voor op de training. Op deze manier 
heeft een jeugdspeler elke training uitdaging om zichzelf te verbeteren en 
zien we ook wekelijks groei bij onze jeugdspelers. Elke week trainen de 
jeugdspelers naar een zaterdag toe om een wedstrijd te spelen. Dit is een 
moment dat de spelers kunnen laten zien aan ouders of andere 
familieleden/vrienden wat ze geleerd hebben op de training. Daarnaast 
zullen ze met zijn allen alles geven om de overwinning eruit te slepen. Om 
deze wedstrijden zo spannend en uitdagend mogelijk te maken is VVR 
voortdurend in overleg met de KNVB om elk elftal op een geschikt niveau 
in te delen. 
 
Plezier 
De spelers moeten het naar hun zin hebben, ook als er verloren wordt, 
verliezen hoort erbij. Verder is teamgeest, groepsdynamica en 
teamprestatie ook heel belangrijk. Dit alles wordt versterkt door de trainer, 
die door onder andere veel positieve coaching en positief stimuleren van 
de spelers een hechte groep creëert voor het elftal waarin de spelers in een 
veilige omgeving met plezier leren voetballen.  

 



 

 

Lid van VV Rockanje 
 
Wat houdt dat eigenlijk in, lid worden van VVR?                                                               De basis elf van VV Rockanje. Zo gedraagt iedereen zich hier. 
Om je zoon of dochter nader kennis te laten maken met het  
voetbalspelletje, stellen wij hem of haar in de gelegenheid de 
eerste twee weken op ‘proef’ mee te trainen. Daarna zal blijken 
of er (voldoende) interesse bestaat om lid te worden. Tijdens de 
proefperiode is het nog niet noodzakelijk om voetbalschoenen 
aan te schaffen. Gymschoenen of sportschoenen is voldoende. 
In de kleedkamers is er gelegenheid om, om te kleden en te 
douchen. 

 
Kosten die aan het lidmaatschap zijn verbonden 
De contributie voor het seizoen 2019/2020 is als volgt: 
Leeftijdscategorie Contributie 
Mini-pupillen             €   51,00 
Pupillen (JO8)          €   81,00 
 
Pupillen (JO9)          € 113,00 
Pupillen (JO10/11)  € 124,00 
Pupillen (JO13)        € 128,00 
Junioren (JO15)       € 142,00 
Junioren (JO17)       € 153,00 
Junioren (JO19)       € 158,00 
Dames                   € 175,00 
Senioren  € 200,00 
Rustende leden   €   45,00 
 
Opzeggen van je lidmaatschap moet je doen voor 31 mei. Je 
kunt opzeggen per post of via e-mail. Niet tijdig opgezegd? 
Dan ben je verplicht je contributie voor het komende seizoen   
te voldoen. 

 



 

 

Hoe is het geregeld binnen de Jeugd? 
 

 

Voetbaltechnisch commissie 
Wellicht komt er een moment tijdens het seizoen dat er vragen zijn over de gang 
van zaken. We verwijzen dan in eerste instantie naar de leider of trainer van het 
team waar jullie zoon of dochter in speelt. Mochten er vragen of problemen zijn 
die niet onderling kunnen worden opgelost, dan kunnen jullie een van de leden 
van de voetbaltechnische commissie benaderen. De voetbalcommissie bij VVR 
wordt geleid door John de Vries. Bij de jeugd is Jasper Vermeer het aanspreekpunt 
voor vragen van ouders/verzorgers, spelers en trainers. 
 

Voetbaltechnische zaken 
De commissieleden zijn verantwoordelijk voor ontwikkeling van het jeugdvoetbal. 
Ze zorgen voor een duidelijke trainingsstructuur, geven richting aan het 
opleidingsplan van onze trainers en zijn regelmatig op en naast het veld te vinden. 
De commissie is mede verantwoordelijk voor het indelen van de jeugdteams, in 
samenspraak met leiders en trainers. Voorlopige letterindelingen zullen voor einde 
seizoen worden vrijgegeven. Teamindelingen staan dan nog niet 100% vast, want 
door nieuwe aanmeldingen of juist opzeggingen kunnen er nog zaken veranderen. 
Na de eerste trainingsweken van het nieuwe seizoen zullen definitieve indelingen 
gemaakt worden.   
 
Trainer/coach 
De trainers verzorgen doordeweeks de trainingen en zijn zoveel als mogelijk als 
coach betrokken bij de wedstrijden. We streven naar trainers die positief coachen 
met de nadruk op wat goed gaat. Ze zijn betrokken, enthousiast en hebben 
voetbalpassie. Elk team heeft minimaal 1 trainer en bij voorkeur 1 trainer en 1 
leider. 

 

Sportkleding 
De meeste teams bij VVR hebben een shirtsponsor en daardoor is het meestal niet 
nodig om zelf een tenue aan te schaffen voor wedstrijden. Elk team heeft dan ook 
een tenuetas met de tenues voor de wedstrijden. Elke week wordt de tenuetas 
gewassen door 1 vaste ouder van het team. Wanneer er geen ouder zich vrijwillig 
aanmeld om te wassen, zal de wastas elke week rondcirculeren door het team. Op 
deze manier krijgt elke speler een aantal keer de wastas mee naar huis. Het is niet 
langer toegestaan per speler een tenue mee naar huis te geven, dit om de netheid 
en kleurverlies en kwijtraken van tenue(s) tegen te gaan. Wanneer een team of 
een speler een tenue kwijtmaakt zal dit aan het einde van het seizoen in rekening 
worden gebracht. Bij VVR wordt er gespeeld met het volgende tenue  

Shirt: Oranje | Broek: Zwart | Sokken: Oranje. 
 
Eigen sportkleding 
Het is verplicht om scheenbeschermers te dragen bij trainingen en wedstrijden. 
Deze dienen zelf te worden aangeschaft. Ook voetbalschoenen en een sporttas 
komen voor eigen rekening. Voor de teams met een sponsor voor de tassen en 
trainingspakken wordt verwacht dat de speler in het trainingspak (indien 
gesponsord) en met de tas van de sponsor op wedstrijddagen naar de vereniging 
komen. Het is mogelijk om met korting voetbalkleding aan te schaffen. Dit is 
mogelijk bij de Sport2000 gevestigd in Hellevoetsluis. Hier krijgt u standaard altijd 
10% korting op de gehele collectie wanneer u bij de kassa vermeld dat u van VV 
Rockanje bent. Het is ook mogelijk om VVR kleding en artikelen aan te schaffen via 
de webshop www.vvrockanje.nl

http://www.vvrockanje.nl/


 

 



 

 

Voetbal.nl app 

 
Wedstrijden en standen 
Bij VVR gebruiken wij de Voetbal.nl app. Dit is een app waarbij alle informatie over een team te vinden is, dus ook het team van uw eigen kind. De app laat de standen zien, 
uitslagen en het programma. In het programma ziet u dan de wedstrijd staan, hoe laat en tegen wie, en ook wat het adres is van de club waar er gespeeld wordt. Na de 
wedstrijd zie je snel de uitslag en vervolgens is de stand ook gelijk bijgewerkt.

                     

 
 
 



 

 

Vrijwilligerswerk 
Bij VVR zien we graag dat mensen vrijwilligersuren te draaien. Vroeger was het erg 
lastig om aan te geven wanneer je deze uren wilde maken en was er veel 
onduidelijkheid wat voor taken er precies te doen zijn binnen de vereniging. 
Tegenwoordig werken we bij VVR ook met de Voetbal.nl app om de 
vrijwilligersdiensten aan te geven. Deze afdeling is te vinden door op het ‘menu’ te 
klikken links bovenin, als het goed is zie je vrijwilligerstaken staan. Door hierop te 
klikken kun je zien hoeveel punten je hebt behaald, je beschikbaarheid kun je 
opgeven en je kunt je taken aankruisen welke je wilt doen. Mocht je een taak willen 
doen die er niet tussen staat meldt het dan bij de leider/trainer.  

 
Het is de bedoeling dat er 24 punten behaald worden per seizoen. Een dienst van 
4 uur levert 8 punten op, een dienst van een half uur levert 1 punt op. Aan het 
begin van het seizoen krijg je de mogelijkheid om zelf aan te geven wanneer en 
welke dienst je wil lopen. Wanneer je dit niet invult of vergeet in te vullen zal VVR 
jou indelen en krijgt je een taak toegewezen. Een vrijwilliger dient bij verhindering 
zelf voor een vervanger te zorgen of via de taakbeheerder vragen of er een 
betaalde vervanger is. De kosten hiervoor zijn 25 euro per 4 uur. Wanneer je niet 
komt opdagen en er is geen vervanger geregeld, zal er een boete volgen van 50 
euro per gebeurtenis. 
Leden kunnen ook altijd nog de vrijwilligersuren “afkopen”. De leden dienen dan 
op een aangegeven moment 75 euro te betalen. 

 
 
 

            



 

 

Activiteiten voor de jeugd  

 
Kick-off nieuw voetbalseizoen  
Onder begeleiding van de trainers van VVR starten we het nieuwe seizoen. In een 
ochtend vullend programma leer je je nieuwe teamgenoten kennen, maak je 
kennis met je trainer en leider en ga je het veld op. Ook voor de ouders is het een 
mooie gelegenheid kennis te maken met de andere ouders en de trainers/leiders.  
De kick-off van het aankomende seizoen 2020/2021 zal plaatsvinden op 29 
augustus. 

VV Rockanje thuistoernooi 
Jaarlijks toernooi voor de lettergroepen JO-08 t/m de JO-13. Hier spelen de teams 
van VVR tegen voetbalverenigingen uit de regio. Verdere informatie over dit 
thuistoernooi volgt via de leiders/trainers. Naast dat de spelers een fantastische 
dag hebben op VVR, is er voor de ouders en verzorgers ook genoeg gezelligheid te 
beleven. Er wordt de hele dag leuke muziek gedraaid, kortom, een fantastische en 
sportieve dag. 

Tentenkamp 
Ook organiseert VVR dit jaar weer een tentenkamp lettergroepen JO-08 t/m de JO-
13. In de middag zullen er spelletjes gedaan worden op de club. In de avond zal er 
gezorgd worden voor eten en vervolgens zal er geslapen worden in tenten op de 
club ; veld 2. De volgende dag gaan we met z’n allen ontbijten, waarna het 
evenement wordt afgesloten. 

Uittoernooi 
Dit jaar zal elk team verplicht ook deelnemen aan tenminste 1 uittoernooi bij een 
gezellige vereniging uit de regio. Waarom verplicht? Een spetterend thuistoernooi 
kan alleen maar succesvol zijn als je andere verenigingen steunt met de organisatie 
van haar toernooien. Verdere informatie hierover krijgen de ouders/verzorgers en 
spelers ver van te voren van de trainers/leiders. 

En verder… 
Door het jaar heen organiseren we op VVR activiteiten als het sinterklaasfeest voor 
de onderbouw, een zaalvoetbal toernooi voor de onderbouw, een mixtoernooi en 
darttoernooi voor de bovenbouw. Tot slot een afsluitende familiedag waarbij we 
het seizoen kunnen evalueren. Voor de jaarlijkse boutmiddag/avond is ook 
iedereen uitgenodigd! Check met enige regelmaat de website voor andere 
activiteiten; www.vvrockanje.nl 
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Ouders/verzorgers binnen de club- graag gezien! 

 
Jullie als ouders hebben jullie kind gestimuleerd om deel te nemen aan een sport, 
maar jullie zijn ook belangrijk om kinderen te stimuleren om te blijven sporten. 
Jullie als ouder/verzorger vormen een groot deel van alle vrijwilligers die bij VVR 
rondlopen (jeugdtrainers, coaches, leiders, coördinatoren, leden van de diverse 
commissies). Jullie  betrokkenheid is dus erg belangrijk, zo niet onmisbaar. 
In de huidige maatschappij is het echter steeds lastiger om ouders actief te 
betrekken bij een sportvereniging. Ook bij VVR ervaren we dit. Meestal zie je dat 
ouders bij de jongste jeugd nog volop aanwezig zijn langs de lijn, maar naar mate 
de kinderen ouder worden neemt het aantal ouders dat naar een voetbalwedstrijd 
komt kijken af. Daarnaast zie je dat sommige ouders het verenigingsleven niet 
goed kennen en daardoor weinig betrokken zijn. 
 
 
 

De ouders/verzorgers langs de lijn bepalen in belangrijke mate de sfeer die er om 
een wedstrijd hangt. Voor jeugdspelers is het erg belangrijk dat hun ouders 
betrokken zijn bij het voetballen. Vandaar ook dat we het liefst zoveel mogelijk 
ouders langs de lijn zien staan. Soms heb je als trainer/leider te maken met hele 
fanatieke ouders. Ouders die tijdens de wedstrijden hun kinderen overactief 
aanmoedigen of soms zelfs toeschreeuwen, opmerkingen maken naar de 
scheidsrechter of zelfs op de stoel van de coach gaan zitten. Dit soort 
betrokkenheid is negatief voor de kinderen en voor de uitstraling van de 
vereniging. We zijn bij VVR blij met ouders/verzorgers die hun kind stimuleert om 
(op tijd) naar de trainingen en wedstrijden te gaan, die regelmatig wedstrijden 
bijwonen, die positief en plezierig aanmoedigen, die helpen met het leren winnen 
en verliezen, die complimenten geven en troosten, die ook iets 
voor de club willen betekenen.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ Toon belangstelling. Probeer als ouder zoveel mogelijk te komen kijken bij de 
wedstrijden (uit en thuis). Voor kinderen is het erg belangrijk dat ouders betrokken 
zijn bij hun sport. 
 
§ Plezier gaat voor presteren! Wees enthousiast en stimuleer je zoon, dochter en 
medespelers. In plaats van ‘heb je gewonnen?’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook 
vragen: ‘was het leuk?’ en ‘hoe ging het?’. Als een kind veel plezier beleeft aan het 
voetballen dan zal een kind ook gaan presteren naar zijn of haar kunnen. 
 
§ Moedig aan, maar coach niet mee. Aanwijzingen geven is verwarrend en 
afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en 
vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is, maakt die 
afspraken met het team en die kunnen anders zijn als dat wat jij roept. 
 
§ Moedig alle kinderen aan. Niet alleen die van jezelf. Niet alle ouders kunnen er 
altijd bij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt is dat wel zo leuk 
voor allemaal. 
 

§ Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven. Zelf het 1e team nooit gehaald en is 
nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van 
je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en 
ambities voor jezelf houdt. 
 
§ Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen. Hoe intensief en op welk niveau 
wil jullie kind sporten? Die mening telt want dan beleeft een kind pas echt 
maximaal plezier aan zijn sport. Een wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar 
ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal. Als jullie kind talent heeft, wordt dat 
heus wel opgemerkt. 
 
§ Geef zelf het goede voorbeeld. Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms 
moeilijk, maar een must. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dat moeten we 
de kinderen ook leren en jullie moeten dus het goede voorbeeld te geven. 
 
§ Wordt ook een betrokken ouder. Wordt ook jeugdtrainer, leider of fluit af en 
toe de thuiswedstrijd van je eigen zoon of dochter. Dat helpt! Voor je eigen inzicht 
en betrokkenheid, maar ook voor de club. VVR is afhankelijk van het werk  
van vrijwilligers! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Trainingen 
Er wordt verwacht dat ouders een positieve stimulerende invloed hebben op 
de kinderen, zodat er zoveel mogelijk getraind wordt. Wanneer kinderen niet 
kunnen trainen, communiceer dit dan rechtstreeks en tijdig met de 
trainer/leider, deze bereiden namelijk een training voor en houden daarbij ook 
rekening met de hoeveelheid spelers. De trainer is verantwoordelijk voor de 
spelers op het veld tijdens de trainingen. Hierna zijn de ouders/verzorgers 
verantwoordelijk voor hun eigen kind. Laat uw kind dus niet in de kantine zitten 
of buiten staan, maar wees op tijd om hen op te halen. Na de training is het 
voor elke speler mogelijk om te douchen op de club. Maak hier als speler 
gebruik van. Het is beter voor de spieren om direct na het trainen te douchen 
en daarnaast is het beter voor de hygiëne om zo snel mogelijk te douchen. 
Hiernaast volgt het trainingsschema voor het huidige seizoen. 
 

Website en app-groep 
Houd de website en app-groep in de gaten met betrekking tot nieuws en 
wijzigingen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Voor wijzigingen van 
wedstrijden kunt u alle informatie vinden in de Voetbal.nl app. 
Vanaf zaterdag 29 augustus 2020 beginnen (onder voorbehoud van vrijgeven 
velden) de trainingen voor het nieuwe seizoen weer. Onderstaand een 
overzicht van de trainingstijden van alle teams. 

 
Trainingen afgelast 
Vanwege weersomstandigheden kan het voorkomen dat de grasvelden 
worden afgekeurd voor trainingen. Omdat we een kunstgrasveld hebben en 
we zoveel mogelijk teams willen laten trainen op dat kunstgrasveld is er een 
afgelastingenschema wat ingaat bij afkeuring van de grasvelden. De keuring 
van de grasvelden gebeurt meestal rond de klok van 15:00 uur in de middag en 
bij afkeuring zal dit dan ook direct kenbaar gemaakt worden via de trainers, 
site en e-mail. De trainers communiceren bij afgelaste trainingen wat de 
aangepaste trainingstijden zijn. 
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Afgelastingen bij wedstrijden, wat te doen? 

Uitgangspunten bij afgelastingen voor de VV Rockanje zijn: 
1. Waarborgen van de veiligheid van de spelers; met name is dit in het geding bij 
bevroren of gladde velden en bij onweer. Ten alle tijden zullen trainingen worden 
afgelast bij code oranje. 
2. Conditie van de velden; langdurige periode van regen, vorst en sneeuw maakt 
dat er afgelast moet worden en soms ook preventief. De velden afkeuringen 
worden ten alle tijden bepaald door de consul. 
3. Zoveel mogelijk voorkomen dat er onnodig afgelast wordt. 
4. Tijdige afgelasting. 
 
Keuring van de velden door consul van de KNVB: 
Het proces van keuring van velden ziet er in normale omstandigheden als volgt uit: 
§ De eerste beoordeling vindt plaats op zaterdagochtend rond 07:00 uur. 
Eventuele afgelastingen zullen voor 07:45 uur via website, e-mail en team apps 
gecommuniceerd worden. Ook krijgt ieder lid deze melding via z’n Voetbal.nl app 
binnen.  
§ Mogelijk kan nog besloten worden een herkeuring te doen om 11:00 uur, voor 
de wedstrijden van 12 uur of later. Dit kan zowel gebeuren als het 
ochtendprogramma wordt afgelast, als omgekeerd. Dit is met name afhankelijk 
van de weersverwachting. 
§ Uiteindelijk heeft de scheidsrechter het laatste woord. Hierin worden de KNVB-
regels gevolgd. 
 
Communicatie bij afgelastingen wordt als volgt vormgegeven: 
§ Website VVR (www.vvrockanje.nl) en mail, aanmelden voor deze mail kan via 
onze website 
§ Voetbal.nl app (afgelastingen worden daar direct ingezet) 
§ Wedstrijdzaken app (voor teamleiders/trainers) 

§ Groepsapp van het team 
 
Probeer altijd eerst de zojuist benoemde bronnen te raadplegen en voorkom 
bellen naar de vereniging. Laat dit over aan wedstrijdsecretaris jeugd. Leiders 
zullen gevraagd worden zoveel mogelijk via de groepsapp van het team de 
teamleden direct te informeren. 

 
Wens om af te gelasten Het komt wel eens voor dat er leiders zijn die juist 
afgelasting wensen, bijvoorbeeld omdat ze die dag over te weinig spelers 
beschikken of een topwedstrijd moeten spelen, maar belangrijke spelers missen. 
Alle begrip voor die wens, maar hier wordt met betrekking tot  afgelasting geen 
rekening mee gehouden. De vereniging heeft bij het afgelastingbeleid primair tot 
doel dat er zoveel mogelijk gespeeld wordt. De keurders onder druk zetten is dus 
zinloos en niet in lijn met onze clubwaarden. Een wedstrijd in overleg met de 
tegenstander verplaatsen is wel mogelijk. Dit gebeurd in overleg tussen 
trainers/leiders en de wedstrijdsecretaris. Dit moet tijdig gebeuren, dus geef allen 
tijdig bij de trainers/leiders aan als jullie kind een keer niet aanwezig kan zijn. 
 
Onweer Een aparte categorie vormt onweer. Dit is het meest lastige weerelement 
om vooruit te bepalen wat het gevolg zal zijn. De voorspelling van mogelijk onweer 
vele uren van tevoren is vrijwel nooit een reden om tot afgelasting over te gaan. In 
de praktijk zal het neerkomen op staking van de wedstrijd als onweer zich 
voordoet. Er moet gestaakt worden als de tijd tussen flits en donder minder dan 
10 seconden bedraagt of zodra de situatie daarvoor echt te gevaarlijk wordt . 
Iedereen heeft de verplichting scheidsrechters en leiders hierop te wijzen. Zie ook 
het KNVB protocol hiervoor. 

 
 

 
 

http://www.vvrockanje.nl/


 

 

 
Indelen van de jeugdteams 

Scoren, acties maken, veel aan de bal zijn en samen spelen. 
Dat is wat je hoort als je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is. 
Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze 
steeds beter. In een optimale omgeving leren voetballen zorgt voor een betere 
ontwikkeling. 
 

Uitgangspunten  
Voetbal is een teamsport waarin elke speler op het juiste niveau en met plezier kan 
voetballen. De ene speler ontwikkelt sneller of juist langzamer, een andere speler 
is een echte verbinder, terwijl een vierde speler juist wat extra aandacht nodig 
heeft. Kortom, indelen van teams is maatwerk en nemen we dus heel serieus. 
 

Elke speler op eigen niveau 
De jeugdafdeling van Rockanje  is in volle bloei en groeit. Die ambitie heeft de club 
en zal elk jaar weer een belangrijke doelstelling zijn. Zodra er 2 of meer teams in 
een leeftijdscategorie gevormd kunne worden, gaan we een teamindeling maken. 
Hierbij telt ieder lid en proberen we ieder lid op de juiste plek en op het eigen 
niveau in te delen. Jaarlijks vinden er nieuwe indelingen plaats, waarbij teams in 
eerste instantie worden samengesteld op leeftijdsgrenzen, hierbij gelden de 
maatstaven van KNVB. Vervolgens delen we in op vaardigheidsniveau. 
 

Nog een paar afwegingen bij het indelen is van belang 
Hoger spelen betekent ook leren om als jongste je plek te vinden in een groep met 
oudere kinderen. Dat is goed voor je aanpassingsvermogen. Beter worden en 
spelen op je niveau levert plezier op de lange termijn. Als je niet vooruit gaat wordt 
je steeds minder blij van voetbal. Dit geldt voor zowel de sterke als de minder 
sterke spelers. 
 
 

Team en leeftijd richtlijnen van de KNVB 
De KNVB heeft het jeugdvoetbal in leeftijdsgroepen opgedeeld. Voor elk seizoen 
wordt bepaald in welke leeftijdsgroep de speler hoort op basis van het 
geboortejaar. Dispensatie is per leeftijdsgroep mogelijk. Als voorbeeld: In seizoen 
2019/2020 speelt een speler die geboren is in 2008 in het team JO12. Hij is op het 
moment van indelen (in 2019) elf jaar oud en speelt dus in de leeftijdsgroep ‘Onder 
12’. Een speler die op 2 januari 2009 is geboren zal dus uitkomen in JO11. 

 
Gelijkwaardige teams 
De ideale voetbalomgeving ontstaat wanneer spelers van gelijk voetbalniveau in 
één team spelen. Dat betekent lange termijn-denken. Het is belangrijk dat een 
team wordt ingedeeld in een competitie met gelijkwaardige teams, zodat er 
voldoende uitdaging is om te presteren, te leren en de motivatie behouden blijft. 

 
Samenstellen  
Het samenstellen van teams wordt gedaan door de voetbalcommissie in 
samenspraak met de jeugdtrainers en teamleiders en daarbij is ook belangrijk 
welke trainers en leiders er voor zijn in het volgende seizoen. Keuzes die gemaakt 
worden hebben betrekking op fysieke, mentale, tactische en technische 
kenmerken van onze jeugdspelers. Vragen over de samenstelling van teams kun je 
altijd stellen aan de voetbalcommissie. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leeftijds-en-competitiecategorieën 
 
Leeftijdscategorieën 
In Nederland is de KNVB het overkoepelende orgaan, die het beleid en de regels 
van het voetballen bepaalt. Het voetbaljaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De 
jeugd is ingedeeld in leeftijdscategorieën, waarbij de KNVB uitgaat van 
kalenderjaren. Voor de indeling wordt dus gekeken hoe oud je bent op 31 
december van het lopende jaar. 
 
Ben je op 31 december…. 
-6 jaar of jonger, dan ben je minipupil. 
-7 of 8 jaar, dan ben je O8/9 pupil. 
-9 of 10 jaar, dan ben je O11 pupil. 
-11 of 12 jaar, dan ben je een O13 pupil. 
-13 of 14 jaar, dan ben je een O15 junior. 
-15 of 16 jaar, dan ben je een O17 junior. 
-17 of 18  jaar, dan ben je een O19 junior. 
-Ben je ouder, dan ben je een senior en voetbal je bij de senioren. 
 
Bovenstaande indeling geldt voor jongens en meisjes. Voor meisjes die ervoor 
kiezen om in een jongensteam spelen, geldt dat zij een jaar langer, zonder 
dispensatie, mogen spelen in een leeftijdscategorie. 
Een speler mag altijd in een hogere leeftijdscategorie uitkomen. Wanneer een 
speler in een lagere categorie wilt uitkomen mag dit alleen wanneer er door de 
club dispensatie is aangevraagd en door de KNVB is goedgekeurd. Dit laatste is 
geen recht, maar een gunst! 
Een reden voor dispensatie kan zijn, dat een speler nog te klein is t.o.v. de 
leeftijdscategorie. VVR zal hierover een mening over geven en een beslissing 
hierover maken. Ook kan het zo zijn dat het qua aantallen beter is om enkele 
spelers dispensatie te geven. Ook hierover zal VVR beslissen. 

 
 
 
 

 
 
 
Competitiecategorieën  
De competitie is gesplitst in een A en B categorie. Binnen de A categorie ligt de 
nadruk vooral op presteren. In de B categorie ligt de nadruk wat meer op recreatief 
voetbal waardoor presteren en plezier wat meer samengaan.  
Bij VVR spelen de meeste elftallen in categorie B. 
Hieronder staan de categorieën op een rij+ de regels die erbij horen. 
-Voor de O19 t/m de O13 is de B categorie 1ste klasse t/m de 4de klasse. 
-Voor de O19, O17 en O15 junioren in de A-categorie zijn maximaal 5 wisselspelers 
toegestaan. Na een wisselbeurt mag een speler niet meer deelnemen aan de 
wedstrijd. Er zijn maximaal 5 wisselspelers toegestaan op de bank. 
-Bij de wedstrijden van de O19, O17 en O15 in de B-categorie is het doorlopend 
wisselen toegestaan waardoor een speler na een wisselbeurt nog een keer 
ingebracht mag worden. Er zijn maximaal 5 wisselspelers toegestaan op de bank. 
-Voor het pupillenvoetbal categorie A en B is het doorlopend wisselen toegestaan. 
Hierbij is het hebben van maximaal 5 wisselspelers toegestaan. 
 
De wedstrijden in de A categorie hebben een hogere prioriteit dan de wedstrijden 
in de B categorie, dat wil zeggen, dat bij afkeur van de velden, de wedstrijden van 
de A categorie door gaan, en de B categorie uitgesteld worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Algemene gedragsregels 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken 
in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. 
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het daar toe 
aangewezen terras. 
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
- Jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. 
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
- Personen jonger dan 18 jaar (controle zal daar op volgen). 
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane 
promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de 
verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. Denk ten alle tijden 
aan de veiligheid van onze leden. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen 
alcohol gedurende hun bardienst. 
6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging , tot 12 uur zal er dan ook 
geen alcohol geschonken worden, ook niet bij toernooien 
7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 
8. Conform de wet mag er in de kantine niet meer gerookt worden. Roken in de 
kleedkamer is ook niet toegestaan. 
9. De openingstijden van de kantine zijn rond/op wedstrijddagen en op dinsdag en 
donderdag avond (tijden conform barrooster). 
 

Regels in om het complex 
11. Contactpersoon op het complex is diegene die bestuurskamerdienst heeft 
(conform rooster vrijwilligersbeleid). Voor het beheer van het complex kan er 
contact worden opgenomen met beheer@vvrockanje.nl 
12. De velden zijn alleen toegankelijk op trainingsavonden en wedstrijddagen. 
13. De VVR is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade 
aan (in bewaring gegeven) goederen. Inlevering van waardevolle spullen geschiedt 
op eigen risico. 
14. Het is niet toegestaan om de kantine, bestuurskamer of de massagekamer te 
betreden met voetbalschoenen. 
15. Hou vooral in de avond rekening met de omgeving – dus geen onnodige herrie 
(geschreeuw of claxonneren). Hou rekening met de snelheid (30km-zone). 

16. Heb respect voor andermans bezittingen, verniel of beschadig deze niet. 
Eventueel aangebrachte schade komt voor rekening van de overtreder. 
17. De kleedkamers worden schoongehouden en onderhouden door vrijwilligers. 
Zorg dat kleedkamers, zowel uit als thuis, net zo netjes zijn nadat je er gebruik van 
hebt gemaakt als ervoor. 
18. Zet je voetbaltas onder de trap en fiets buiten op de daarvoor bestemde 
plaatsen. Zo houden we VVR ordelijk en voorkomen we problemen. 
19. Honden aan de lijn en ruim de hondenpoep zelf op. 
20. Douchen na de wedstrijd is verplicht. Hierbij is de aanwezigheid van 2 
begeleiders, ouders/verzorgers gegarandeerd. 
21. Omkleden voor de wedstrijd bij de allerkleinsten mag met hulp van 
ouders/verzorgers plaats vinden. Gelieve hierna de kleedkamer te verlaten, zodat 
de leider en trainer naar de wedstrijd kunnen toeleven. 
22. Er kan na de wedstrijd eerst nog een korte nabespreking plaatsvinden. De leider 
en trainer zullen een seintje geven, wanneer de ouders/verzorgers weer kunnen 
assisteren met omkleden. 
 

Omgang met elkaar en richting de club 
21. Grof of beledigend taalgebruik, zowel van jezelf als ook van je medespelers, 
daar wordt stevig corrigerend tegen opgetreden; grof of beledigend taalgebruik 
wordt niet getolereerd. Bezoekers vormen geen bedreiging – in woorden, gebaren 
of daden – voor anderen. 
22. Gedraag je bij uitwedstrijden correct in de auto, bedank de chauffeur, want hij 
doet dit voor jou. 
23. Accepteer beslissingen van de wedstrijdleiding. Alleen de aanvoerder mag 
respectvol met de scheidsrechter communiceren gemaakte beslissingen of het 
verloop van de wedstrijd. 
24. De leden zijn verplicht om hun vrijwilligersdiensten uit te voeren. 
25. Alle leden/ouders hebben de morele plicht zich verdienstelijk voor de club te 
maken, door o.a. te helpen met het opruimen van de 
kleedkamer, vervoer, wasbeurten of helpen de goals te dragen. 
26. Het is de plicht van hoofd- en jeugdbestuur en de trainers/teamleiders de leden 
en hun ouders ook de clubs die we ontvangen aan te spreken op overschrijdend 
gedrag dat inbreuk doet op de gedragsregels die bij VVR worden gehanteerd.
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