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Van harte welkom bij asv DRONTEN! 

Allereerst heten wij je, namens de jeugdopleiding, van harte welkom bij onze vereniging! 

We danken je hartelijk voor je bereidheid om dit seizoen de rol van o.a. jeugdtrainer c.q. 

-leider op je te willen nemen. Immers, zonder jullie kunnen onze jeugdspelers niet 

voetballen. 

 
Om je te helpen zo snel mogelijk te wennen aan je functie, en er daardoor direct veel 

plezier aan te kunnen beleven, is de Groene Gids samengesteld. Hierin geven we o.a. 

informatie die je nodig hebt om de taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie 

horen, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 
asv Dronten is al sinds jaren één van de grootste voetbalverenigingen van Flevoland. Een 

vereniging met meer dan 1100 leden, verdeeld over ruim 50 jeugdteams. Dit zijn zowel 

recreatieve- als prestatieve teams, jongens en meisjes. Verreweg het grootste deel van 

de teams maakt deel uit van de jeugdopleiding. 

 
De algemene doelstelling voor de jeugdopleiding, welke asv Dronten hoog in het vaandel 

heeft staan, is als volgt: 

 
Jeugdleden moeten in een veilige en aantrekkelijke omgeving met plezier hun 

sport kunnen beoefenen, op een niveau dat past bij zijn/haar kwaliteiten en/of 

beleving. 

 
Het is aan het bestuur en overig kader om ervoor te zorgen dat deze doelstelling van 

kracht blijft. 

 
De kwaliteit van de jeugdopleiding van asv Dronten is een begrip. Ons eerste elftal, dat 

momenteel op 1e klasse niveau speelt, bestaat merendeels uit spelers vanuit onze eigen 

jeugdopleiding. Ook een groot deel van de jeugdselectieteams spelen in het seizoen 

2022-2023 op divisie-, hoofd-, of eerste klasse. 

 
Wij realiseren ons terdege dat dit naslagwerk, als eerste aanzet, niet volledig zal zijn. Er 

zullen zich immers altijd situaties voordoen die hierin niet beschreven staan. 

 
Mocht je na het lezen van De Groene Gids nog tips, aanvullingen en/of vragen hebben, 

laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar degroenegids@asvdronten.nl. 

Het is de bedoeling dat we op deze manier een zgn. ‘levend document’ gaan creëren, wat 

twee keer per jaar van een update zal worden voorzien. Aan het begin en halverwege het 

seizoen! 

 
Wij hopen dat deze informatie je gaat helpen je weg te vinden binnen onze club en 

wensen je, in welke rol dan ook, bij deze alvast heel veel sportief voetbalplezier toe. 

 

 

 
Bestuur/ TC Jeugd asv Dronten 

 

 
 

Daar waar in deze gids over speler wordt gesproken, mag ook speelster worden gelezen! 
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NORMEN EN WAARDEN 
 

Wij zijn asv Dronten! Een trotse Flevolandse voetbalvereniging. Wij hechten veel belang 

aan goede prestaties. En laat het duidelijk zijn: zowel in het veld als buiten het veld, 

kunnen wij winnen en verliezen. 

 
Verliezen met voetballen hebben we niet altijd in de hand. Soms zit het mee, soms zit 

het tegen. Maar voor ons gedrag zijn wij - spelers, trainers, ouders en toeschouwers - 

zelf verantwoordelijk. Op ieder moment. Wij verwachten van onze mensen het beste. 

Opdat wij een trotse Drontense voetbalvereniging kunnen blijven. Hieronder staan onze 

huisregels vermeld. De huisregels van een club van winnaars. 

 
Lees ze. En veel belangrijker nog: handel ernaar! 

 
Zo WINNEN wij: 

 
- asv Dronten is een vereniging. Een vereniging heeft leden. En leden maken de 

vereniging. Zonder uw inzet is er geen asv Dronten. Actief lidmaatschap is veel 

meer dan voetbal spelen alleen. We doen dus allemaal 'iets' voor de club. 

Vlaggen, autorijden, kantine, grensrechter en (incidenteel) scheidsrechter zijn. 

Het hoort erbij; 

- we betalen onze contributie op tijd. Zonder inkomsten kan onze vereniging niet 

bestaan; 

- we behandelen eenieder met respect; 

- we staan voor FAIR PLAY. En spelen volgens de afgesproken wedstrijdregels; 

- onze spelers, trainers, ouders en toeschouwers aanvaarden de beslissing van de 

scheidsrechter; 

- we spreken elkaar aan, wanneer we onsportief, ongedisciplineerd en onplezierig 

gedrag waarnemen. In het veld én buiten het veld; 

- voetbal is een teamsport. We komen dus op tijd bij de training en bij de 

wedstrijden. Bij een wedstrijd ruim van tevoren aanwezig zijn in verband met een 

goede warming-up en een voorbespreking; 

- training hoort bij voetbal. En is niet iets vrijblijvends, waar een speler zich 

incidenteel meldt; 

- we melden ons bij verhindering tijdig af. Voor wedstrijden: uiterlijk de donderdag 

voor de zaterdag dat er gevoetbald wordt; 

- we houden de (omgeving van de) velden, de kleedkamers en de kantine van onze 

vereniging netjes. (netheid is natuurlijk ook een verplichting, wanneer we een 

uitwedstrijd spelen); 

- na de wedstrijd douchen de voetballers; 

- we staan als toeschouwers achter de hekken. Langs de lijn staan alleen de 

trainer-coach en/of leider; 

- we volgen de aanwijzingen van mensen in functie op. Van barman tot 

hoofdtrainer. Over trainer gesproken: die bepaalt als enige de opstelling; 

- we moedigen onze spelers aan. Tot het maken van doelpunten. Maar zeker ook 

tot fatsoenlijk gedrag; 

- we veroordelen iedere vorm van geweld. Fysiek en verbaal. 
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Zo VERLIEZEN wij: 

 
- we nemen aan dat 'de mensen van de club' alles wel voor ons regelen; 

- we denken dat de clubcontributie nog 'wel even' kan wachten; 

- we vinden dat (fatsoens) regels er zijn om overtreden te worden; 

- we kijken de andere kant op, wanneer we verkeerd gedrag van anderen 

waarnemen. Dat moet toch iedereen voor zichzelf weten?!; 

- we vinden racisme/discriminatie een verschijnsel, dat bij de voetbalsport hoort; 

- we zien de scheidsrechter als iemand die je mag uitschelden bij 'verkeerde' 

beslissingen; 

- we jutten elkaar op, mopperen in en buiten het veld op alles en iedereen en 

wensen elkaar en/of onze tegenstanders verschrikkelijke ziektes toe; 

- we bepalen zelf wanneer we op de training en aan de aftrap verschijnen; 

- we melden ons niet af bij verhindering; 

- douchen doen we wanneer we daar zin in of tijd voor hebben; 

- we hebben als toeschouwer het recht om overal te staan; 

- vader en moeder, oom en tante: allemaal bemoeien we ons met het (technisch) 

beleid en de opstelling; 

- we halen de schouders op, bij op-/aanmerkingen van onze clubmensen en 

handelen er vooral niet naar; 

- het resultaat is heilig. We vinden alles geoorloofd om te winnen; 

- we vinden schoppen, slaan en schelden de normaalste zaak van de wereld; 

- het mag duidelijk zijn: we zullen NOOIT accepteren, dat asv Dronten een 

vereniging van verliezers wordt! Maar dat had u natuurlijk allang begrepen. 

 

 

  ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL  
 

 

 

 

 

Respecteer de beslissingen van de arbitrage 

Een tegenstander bestrijden we met sportieve middelen 

Samen houden we het sportpark schoon en netjes 

Plezier staat voorop 

Ernstige ziektes en scheldwoorden worden NIET gebruikt 

Coach en support elk team positief 

Toon je een waardig voetballer, ouder en supporter 
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PESTGEDRAG 

 
Pestgedrag wordt binnen asv Dronten niet geaccepteerd en leidt direct tot sancties! 

 
Men spreekt van plagen als kinderen aan 

elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet 

de ene wat, de volgende keer doet de 

ander iets terug. Het is een spel. Plagen 

is lang niet altijd leuk, maar plagen is 

nooit bedreigend. Plagen hoort ook bij 

de ontwikkeling, bij het groot worden. 

Door het plagen leren kinderen met 

conflicten om te gaan. 

 
Het grote verschil met pesten is dat 

pesten bedreigend is. Pesten gebeurt 

ook niet één keer, nee, pesten kan 

dagelijks gebeuren, soms wel weken achter elkaar. Bij treiteren of pesten is er ook 

sprake van een machtsongelijkheid. Bij pesten wordt er een slachtoffer ‘uitgezocht’ om 

de baas over te spelen. 

 
Bij pestgedrag wordt eenieder verzocht dit te melden bij de leeftijdscoördinator en/of bij 

de vertrouwenspersonen van onze vereniging. Deze zijn bereikbaar per e-mail via 

vertrouwenspersoon@asvdronten.nl. 

 

asv Dronten voert een aantoonbaar en zichtbaar beleid ten aanzien van 

sportiviteit, respect en integriteit. De club heeft vertrouwenspersonen voor 

integriteitskwesties aangesteld die op de website worden genoemd. 
 

 

LEDENADMINISTRATIE 
 

Het aan- en afmelden van leden kan per e-mail via ledenadministratie@asvdronten.nl of 

via de website van asv Dronten. Bij nieuwe leden wordt een speler in overleg met een 

leeftijdscoördinator, trainers en leiders ingedeeld bij een team. Een speler mag drie keer 

meetrainen zonder lid te worden. Na deze drie keer meldt de leider de stand van zaken 

bij de leeftijdscoördinator. De aanmelding dient vervolgens digitaal te geschieden via: 

https://www.asvdronten.nl/inschrijfformulier/ 

 
Opzegging van het lidmaatschap kan niet via de trainer of leider gebeuren, maar kan 

alleen schriftelijk of per e-mail via de ledenadministratie. Spelers, of ouders die een 

speler willen afmelden, dienen dit te doen via de ledenadministratie op bovenstaand 

e-mailadres. 

 
Alle trainers en leiders zijn verplicht om kaderlid te worden van asv Dronten. Het 

verplichte lidmaatschap is belangrijk voor de diverse verzekeringen. Trainers en leiders 

betalen éénmalig jaarlijks een aangepast laag bedrag aan contributie. Voor dit minimale 

bedrag krijg je veel terug; je krijgt hiervoor consumptiebonnen, gratis toegang bij 

thuiswedstrijden van het eerste elftal, een jaarlijkse vrijwilligersavond, maar vooral veel 

voetbalplezier voor het team en voor jezelf! 

mailto:vertrouwenspersoon@asvdronten.nl
mailto:ledenadministratie@asvdronten.nl
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VERNIEUWING 

 
De afgelopen jaren heeft de KNVB vernieuwingen binnen het jeugdvoetbal doorgevoerd, 

waarbij er op kleinere velden met minder spelers wordt gevoetbald. Het doel is om de 

spelers meer aan de bal te laten zijn, waardoor iedereen zich beter kan 

ontwikkelen. Daarnaast volgt asv Dronten ook de lijn om voor iedere leeftijdsgroep 

teams in te delen, zodat iedereen met én tegen leeftijdsgenoten voetbalt. 
 

 
DE WEDSTRIJDVORMEN 

 
Onder 6 en Onder 7 

 
De KNVB adviseert de allerjongste spelers, de onder 6-pupillen, 2 tegen 2 wedstrijden te 

spelen op een veld van 20 x 15m met een mini doeltjes (3x1 meter). De onder 7-pupillen 

worden geadviseerd 4 tegen 4 wedstrijden te spelen op een 30 x 20m veld met mini- 

doeltjes (3x1 meter). Deze wedstrijden worden zoveel mogelijk door de verenigingen zelf 

georganiseerd. Voor de categorie Onder 7 jaar is het ook mogelijk aan wedstrijd- 

programma’s van de KNVB deel te nemen. 
 

 

Onder 8, Onder 9 en Onder 10 

 
De Onder 8, Onder 9 en Onder 10 pupillen spelen op een aangepast kwart veld (42,5m x 

30m) 6 tegen 6 wedstrijden met pupillendoelen (5m x 2m). De wedstrijden staan onder 

leiding van een spelbegeleider die de spelers zoveel mogelijk de ruimte geeft het spel zelf 

te ontdekken. De spelbegeleider beweegt langs de lijn en legt de spelregels uit wanneer 

deze duidelijk worden overtreden. Speelduur O8/O9: 2x20 minuten, time-out moment bij 

10 en 30 minuten, O10: 2x25 minuten, met time-out bij 12,5 en 37,5 minuten. 
 

 

Onder 11 en Onder 12 

 
De Onder 11 en Onder 12 pupillen spelen op een aangepast half veld (64m x 42,5m) 8 

tegen 8 wedstrijden met pupillendoelen. De wedstrijden staat onder leiding van een 

pupillenscheidsrechter die zich tussen de spelers begeeft. Speelduur: 2x30 minuten, met 

time-out moment bij 15 en 45 minuten. 
 

 

Gemengde teams 

 
Bij de Onder 8 tot en met de Onder 12-pupillen komen jongens en meisjes uit in één 

competitie. Dit kan in een gemengd team, maar ook met een meisjesteam. Ook bij de 

Onder 13-pupillen gaat de voorkeur uit naar gemengd voetbal, maar hier is wel de 

mogelijkheid de meisjes in te delen in een meisjespoule. 

 
Spelplezier moet voorop staan, bij kinderen van jonge leeftijd in het bijzonder. Voetbal is 

voor iedereen, dus alle kinderen van elk niveau zijn welkom. 
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DE GROENTJES 

Bij asv Dronten hechten we er enorm veel waarde aan dat iedere leeftijd bij de 

voetbalclub kan spelen. Zo geldt dit ook voor jongste jeugd vanaf 4 jaar, De Groentjes! 

 
Trainen 

 
De trainingen vinden plaats op woensdagmiddag van 17.00 uur (16.45 uur aanwezig) tot 

18.00 uur op kunstgrasveld 3. In een eigen groepje krijgen de spelertjes de vele facetten 

van het voetbal aangeleerd. Hierbij kunt u denken aan dribbelen, passen, schieten, etc. 

De spelertjes krijgen, in de vorm van een circuitmodel, deze vaardigheden aangeleerd 

door stagiaires van verschillende scholen, die zich als trainers in opleiding inzetten voor 

deze leeftijdscategorie. 

 
Wedstrijden 

 

De wedstrijden vinden plaats op zaterdagmiddag 12.00 uur tot 13.00 uur op kunstgras- 

veld 3, welke verdeeld wordt in kleine veldjes van ca. 14 bij 8 meter. De spelers dienen 

zich een half uur van tevoren verzamelen op het plein, ter hoogte van kleedkamer E/F. 

 

De zgn. Landencompetitie is voor de meeste spelers de eerste kennismaking met voetbal 

en met de club asv Dronten. De onbevangenheid en het plezier straalt van de ‘talenten’ 

af en bovendien staan iedere zaterdagmiddag heel veel trotse ouders langs de lijn. De 

spelers worden ingedeeld in teams (landen) en spelen een onderlinge competitie. 

 
(Meer info over De Groentjes, neem contact op met de coördinator, zie schema op blz. 10). 

 

 

MEISJESVOETBAL 

De tijd dat voetbal alleen iets voor mannen was, is al lang voorbij. Steeds meer 

verenigingen, waaronder asv Dronten, omarmen het vrouwen-/meisjesvoetbal, waardoor 

het ledenaantal onder vrouwen verder blijft groeien. Een goede ontwikkeling! 

 

Uit ervaring blijkt dat meisjes en vrouwen minstens net zo veel plezier beleven in het 

voetbal als jongens en mannen. Het spelplezier kan aanstekelijk werken, waardoor ook 

vriendinnen zich aanmelden bij de vereniging. Dit komt de sfeer bij asv Dronten ten 

goede. Voetballen is leuk voor iedereen, voetbal is voor velen de belangrijkste bijzaak in 

het leven. Met andere woorden: voetbal is om van te houden. 

 
(Meer info over Meisjesvoetbal, neem contact op met de coördinator, zie schema op blz. 10). 

 

 

G-VOETBAL 

Het G-voetbal bij asv Dronten richt zich op de jeugdspeler van 6 t/m 18 jaar die door een 

verstandelijke- en/of lichamelijke beperking belemmerd is in zijn/haar bewegings- 

mogelijkheden. Daardoor is het voor deze categorie vaak niet mogelijk om mee te doen 

aan een reguliere competitie. 

 

Het uitgangspunt voor de trainingen is dat elke G-voetballer wordt benaderd als individu. 

De één kan meer dan de ander, hierop wordt ingespeeld tijdens de training. Daarnaast is 

het belangrijk dat een G-voetballer niet alleen lid wordt van een club om te voetballen, 

maar dat ook zeker de sociale contacten een belangrijke rol spelen. Verder moet iedere 

speler vooral plezier in het spel beleven en binnen hun eigen mogelijkheden presteren. 
 

(Meer info over G-Voetbal, neem contact op met de coördinator, zie schema op blz. 10). 
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asv DRONTEN JEUGDORGANISATIE 
 

Functie E-mail 

 
Hoofd Jeugdopleiding 

 
tcjeugd@asvdronten.nl 

TC Bovenbouw O19-O13 tcjeugd@asvdronten.nl 

TC Onderbouw O12-O8 
 

tcjeugd@asvdronten.nl 

TC Keepers tcjeugd@asvdronten.nl 

Scouting O19-O13 
 

scouting@asvdronten.nl 

Scouting O12-O8 
 

scouting@asvdronten.nl 

TC Vrouwen/Meisjes vrouwen-coordinator@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO19 
 

coordinator-jo19@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO17 coordinator-jo17@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO15 
 

coordinator-jo15@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO14 
 

coordinator-jo14@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO13 coordinator-jo13@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO12 
 

coordinator-jo12@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO11 coordinator-jo11@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO10 
 

coordinator-jo10@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO9 
 

coordinator-jo9@asvdronten.nl 

Leeftijdscoördinator JO8 coordinator-jo8@asvdronten.nl 

Coördinator Groentjes 
 

groentjes-coordinator@asvdronten.nl 

Coördinator G-voetbal 
 

voetbalzaken-breedtesport@asvdronten.nl 

Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretariaat@asvdronten.nl 
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De TC Jeugd is het eerste aanspreekpunt voor de leeftijdscoördinatoren. De TC 

Jeugd is eindverantwoordelijk voor de technische zaken rondom de jeugdteams. 

 
De leeftijdscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de trainers/leiders van elke 

leeftijdscategorie. De leeftijdscoördinator is eindverantwoordelijk voor de organisatorische 

zaken rondom de jeugdteams. 
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DE JEUGDTRAINER: 
 

Hieronder staan de taken en verantwoordelijkheden beschreven van de jeugdtrainer: 

 
- is verantwoordelijk voor de trainingen van zijn team en voor het coachen van het 

team tijdens wedstrijden en toernooien; 

- is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd, correct gedrag van 

spelers en ouders jegens de scheidsrechter, grensrechters, tegenspelers en 

begeleiding van de tegenstander; 

- is tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien het aanspreekpunt en visitekaartje 

van het team en van de vereniging. Hij/zij vervult daarmee een voorbeeldfunctie 

naar onder meer spelers, ouders, scheids- en grensrechters én spelers en 

vertegenwoordigers van de tegenstander; 

- onderhoudt zelf voldoende contact met spelers en leeftijdscoördinator, zodat een 

goede communicatie is geborgd en misverstanden zoveel mogelijk worden 

beperkt; 

- brengt tijdig de spelers op de hoogte van nieuwe of gewijzigde informatie (zoals 

trainingsschema) en maakt binnen het team duidelijke afspraken over de 

communicatievorm (telefonisch, e-mail, app, uitdelen van briefjes etc.); 

- is voor spelers en ouders eerste aanspreekpunt bij voetbaltechnische vragen, 

opmerkingen of klachten en gaat daar op correcte wijze mee om; 

- volgt de trainingstijden, veldindeling en kleedkamerindeling strikt op; 

- ziet er op toe dat, tijdens trainingen en wedstrijden, de kleedkamer opgeruimd en 

schoon wordt achtergelaten, zowel uit als thuis. 

- ziet er op toe dat spelers zich voor, tijdens en na een training niet hinderlijk 

ophouden op en rond de velden, zeker niet als daar op dat moment door anderen 

wordt getraind; 

- zorgt voor de sleutel van de kleedkamer (afsluiten is verplicht!). De sleutel kan 

worden opgehaald en afgegeven op het wedstrijdsecretariaat op de zaterdagen en 

voor trainingen achter de bar in de kantine. (Jeugdspelers krijgen geen sleutel 

mee!) De sleutel wordt tijdens trainingen en thuiswedstrijden NIET meegenomen, 

maar wordt altijd direct weer ingeleverd. De sleutels worden alleen aan de trainer 

of leider meegegeven; 

- meldt incidenten tijdens een training of wedstrijd altijd aan de leeftijds- 

coördinator; 

- heeft recht op ondersteuning vanuit de TC Jeugd. 

 
Om alle trainingen van de jeugdteams in goede banen te leiden, zijn er een 

aantal regels opgesteld: 

 
- aan het begin van het nieuwe seizoen wordt een trainingsschema opgesteld met 

waar, wanneer en hoe laat er getraind kan worden. Teams krijgen hierbij een 

trainingsveld (of gedeelte) en kleedkamer toegewezen. Met zoveel jeugdteams is 

dit een complexe uitdaging. Men dient zich daarom te allen tijde aan deze indeling 

te houden, anders wordt het al snel een chaos op de velden! Indien je op welk 

gebied dan ook veranderingen wenst, overleg dit dan met je leeftijdscoördinator; 

- je krijgt op de trainingsavond de beschikking over een code voor het ontgrendelen 

van je ballenkast. Deze code mag NIET worden verstrekt aan spelers! De ballen 

en overige materialen kun je meenemen in een container, welke buiten staat 

opgesteld; 

- de inhoud van de container is jouw verantwoordelijkheid en dient daarom ook 

weer volledig te worden ingeleverd. Ruim na de training op: ballen, hoedjes 

etc. weer netjes terug op de plek waar ze horen; 
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- Indien je na de training een of meerdere ballen mist, dan moet het gehele team 

helpen zoeken! TIP: als een speler tijdens de training een bal ver weg schiet, laat 

deze dan DIRECT ophalen. Zo voorkom je dat er ballen zoek raken en dit tot 

extra kosten leidt voor de vereniging; 

- trainingshesjes worden aan het begin van het seizoen per team aan de trainers 

gegeven. Deze hesjes moeten aan het einde van het seizoen weer heel en schoon 

worden ingeleverd; 

- na het trainen van pupillen moet de trainer de kleedkamersleutel ophalen in 

de kantine, de pupillen ontvangen de sleutel NIET van het barpersoneel; 

- breng als je de kleedkamer hebt geopend, direct de sleutel weer terug naar de 

bar. Zo houden we overzicht en raken we geen sleutels kwijt; 

- controleer na afloop van het douchen of de kleedkamer schoon is achtergelaten. 

Spreek het team er op aan als dit niet is gebeurd en laat ze zelf alsnog de 

kleedkamer opruimen en schoonmaken; 

- alleen spelers van je eigen team doen mee aan een training. Er mogen NOOIT 

spelers van andere teams of verenigingen meetrainen, zonder dat dit is overlegd 

met de leeftijdscoördinator. Pas na goedkeuring van de leeftijdscoördinator is dit 

toegestaan! 

 

DE JEUGDLEIDER: 
 

Hieronder staan de taken en verantwoordelijkheden beschreven van de jeugdleider: 

 
- vertegenwoordigt het team bij alle gelegenheden, zoals uit- en thuiswedstrijden, 

toernooien, jeugdvergaderingen en overige activiteiten; 

- als vertegenwoordiger van asv Dronten dien je bij thuiswedstrijden de tegenpartij 

te ontvangen en te informeren over de gang van zaken; 

- is in die rol het aanspreekpunt en het visitekaartje van het team en (bij 

uitwedstrijden en uittoernooien) van de vereniging en vervult daarmee een 

voorbeeldfunctie naar onder meer spelers, ouders, scheids- en grensrechters én 

spelers en vertegenwoordigers van de tegenstander; 

- onderhoudt zelf voldoende contact met de leeftijdscoördinator, de spelers en de 

ouders, waardoor een goede gang van zaken is geborgd en misverstanden zoveel 

mogelijk worden beperkt; 

- brengt tijdig de spelers op de hoogte van nieuwe of gewijzigde informatie en 

maakt binnen het team duidelijke afspraken over de communicatievorm 

(telefonisch, e-mail, app, uitdelen van briefjes etc.); 

- is voor spelers en ouders het eerste aanspreekpunt bij organisatorische vragen, 

opmerkingen of klachten en gaat daar op correcte wijze mee om; 

- zorgt voor de organisatie van vervoer en wasbeurten, bij voorkeur via een 

duidelijk schema dat aan het begin van het seizoen wordt opgesteld en verspreid; 

- volgt bij wedstrijden en toernooien de veld- en kleedkamerindeling altijd strikt op; 

- ziet er op wedstrijddagen en bij toernooien op toe dat de eigen kleedkamer en (bij 

thuiswedstrijden) de kleedkamer van de tegenstander opgeruimd en schoon 

worden achter gelaten; 

- ziet er op toe dat spelers zich voor, tijdens en na een wedstrijd niet hinderlijk 

ophouden op en rond de velden, zeker niet als daar op dat moment wordt 

gevoetbald; 

- zorgt ervoor dat gebruikte reserveshirts tijdig en gewassen (door eigen team) 

weer worden ingeleverd; 

- zorgt bij thuiswedstrijden voor een wedstrijdbal en grensrechtervlaggen, tenzij de 

scheidsrechter deze zelf meeneemt; 

- zorgt bij alle competitiewedstrijden (thuis en uit) voor het invullen van het digitale 
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wedstrijdformulier via de app KNVB Wedstrijdzaken; 

- zorgt bij alle competitiewedstrijden (thuis) in de categorie O8 t/m O10 voor het invullen  

van de uitslag via de app KNVB Wedstrijdzaken; 

- zorgt voor het verstrekken van drinken in de rust aan de scheidsrechter, aan de 

tegenstander en aan het eigen team. Dit is af te halen in de kantine. Voor de 

pupillen t/m O12 is er drinken na de wedstrijd, vanaf de O13 is er drinken in 

de rust/na de wedstrijd; 

- meldt voor de wedstrijd aan de barmedewerkers indien men, in plaats van tijdens 

de rust, liever na afloop van de wedstrijd drinken wenst; 

- is medeverantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd, correct gedrag 

van spelers en ouders jegens de scheidsrechter, grensrechters, tegenspelers en 

begeleiding van de tegenstander; 

- zorgt op wedstrijddagen voor de sleutel van de kleedkamer (afsluiten is 

verplicht!). Deze kan worden opgehaald en afgegeven bij het 

wedstrijdsecretariaat. De sleutel wordt tijdens trainingen en thuiswedstrijden 

NIET meegenomen, maar altijd direct weer ingeleverd. De sleutel wordt NIET 

aan spelers meegegeven; 

- meldt de wedstrijduitslag, het niet doorgaan van een wedstrijd, ernstige blessures 

of andere incidenten zoals wegsturen van spelers of het krijgen van gele c.q. rode 

kaarten, altijd direct na de wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat en aan de 

leeftijdscoördinator. 
 

 

Overige betrokkenen 

 
Naast de hierboven genoemde personen 

dragen nog vele anderen bij aan het plezier 

van onze jeugdspelers. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het kantinepersoneel, de 

materiaalvoorziening, de schoonmaak- 

ploeg, de terreinmeester, scheidsrechters, 

de wedstrijdsecretaris en al die anderen 

die vaak onzichtbaar, het jeugdvoetbal mogelijk maken. Het zijn veelal vrijwilligers 

Wees daarom altijd vriendelijk en respectvol tegen elkaar. Alleen door goed en plezierig 

samen te werken kunnen we onze jeugd, voor nu en in de toekomst, laten genieten van 

het mooie voetbalspelletje. 
 

 

Jeugdteams 

 
Per januari 2023 telt de vereniging ruim 1100 leden, waaronder zo’n 700 

jeugdleden, verdeeld over de volgende categorieën: 

 
- 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Het 1e team van elke categorie wordt hierbij als selectieteam aangemerkt. 

Jongens - Meisjes 

O19 4 teams O17 1 team 

O17 4 teams O15 1 team 

O15 3 teams O13 1 team 

O14 4 teams O11 3 teams 

O13 4 teams   

O12 6 teams - Gemengd 

O11 5 teams G-team 1 team 

O10 5 teams   

O9 8 teams - Groentjes 

O8 4 teams  
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WAT VERDER BELANGRIJK IS OM TE WETEN …… 

 
Materialen 

 
Aan het begin van het nieuwe seizoen ontvang je een net met intrapballen, een watertas 

met bidons en trainingshesjes. Deze materialen horen bij het team en dienen aan het 

einde van het seizoen weer ingeleverd te worden. Wanneer een bal of watertas lek of 

zoekraakt, wordt je verzocht dit te melden bij de mensen van de materiaalvoorziening, 

zodat dit vervangen kan worden. Vragen over materialen kunnen worden gesteld aan 

kledingcommissie@asvdronten.nl  

 
Alle spelers ontvangen van de club een wedstrijdshirt; voor broek en sokken 

dien je zelf te zorgen. 

 
Er worden door de vereniging jassen aan de trainers en leiders vertrekt, maximaal 2 per 

team. Deze jassen zijn bedoeld om het jeugdteam te helpen zich tijdens wedstrijden op 

een nette wijze te presenteren. Het is uitsluitend toegestaan om deze jassen te dragen 

tijdens trainingen en wedstrijden van je team. Het is dus niet toegestaan om de jas te 

dragen in je vrije tijd. 

 

Naast het dragen van het asv Dronten tenue en goed schoeisel (kunstgras- of 

voetbalschoenen), is het verplicht om scheenbeschermers te dragen. De 

scheidsrechter of spelbegeleider wordt verzocht voor de wedstrijd één en ander te 

inspecteren. 

 

Indien naar het oordeel van de scheidsrechter de wedstrijdkleding van beide partijen te 

weinig verschilt, dient de thuisspelende club te zorgen voor reserveshirts. Deze kunnen 

worden verkregen bij de het wedstrijdsecretariaat. Wees hier voor de wedstrijd dus alert 

op, dit voorkomt vertraging en irritatie. 

 

Shirtreclame, dan wel andere uitingen van reclame, dient altijd via de sponsorcommissie 

te lopen. Zo behouden we uniformiteit in (onder meer) uitingen, exposure, stijl en 

prijzen. 
 

Wedstrijdschema 

 

Het wedstrijdschema is te vinden en te volgen via de app VOETBAL.NL. Aan de hand 

hiervan kun je voor het halve-/hele jaar een wedstrijdschema maken. Verspreidt dit, 

samen met de vervoer- en was afspraken en de kantinediensten, bij aanvang van de 

competitie aan de spelers. Dit schema is bestemd voor de spelers, maar ook voor de 

ouders/verzorgers. Zorg dus voor tijdige en volledige communicatie binnen het team. 

 

De volgende informatie kan in het schema verwerkt worden: 

- aanvang wedstrijden; 

- hoe laat men verwacht wordt, in de kleedkamer c.q. op de parkeerplaats; 

- trainingsdagen en trainingstijden; 

- welke ouders er eventueel moeten rijden en wassen; 

- welke ouders er als spelbegeleider moeten optreden; 

- uit- of thuiswedstrijden; 

- voeg bij dit schema een lijst van alle spelers met hun telefoonnummer en e- 

mailadres; 

- geef aan in dit schema dat ouders/verzorgers zelf voor vervanging dienen te 

zorgen indien zij niet kunnen en dat wijzigingen moeten worden doorgegeven. 

mailto:kledingcommissie@asvdronten.nl
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Thuiswedstrijden 

 
Bij thuiswedstrijden kun je op het wedstrijdbord alle benodigde gegevens vinden. 

(Veldnummer, kleedkamers voor je team en de tegenstanders). Het wedstrijdbord kun je 

vinden voor het raam bij het informatiehokje op het plein voor ons clubhuis De Spil. 

 
De eerstgenoemde kleedkamer is ALTIJD voor asv Dronten, de tweede kleedkamer is 

automatisch gereserveerd voor de tegenstander. Indien een kleedkamer dubbel bezet is, 

blijf dan met je team aan één kant. Het advies is dan ook om alle eigen kleding in je tas 

te stoppen om de kans op vermissing te voorkomen. 

 
Kostbaarheden zoals geld, sieraden en/of mobiele telefoons worden NIET in de 

kleedkamer achter gelaten. Er is altijd wel een leider/ouder aanwezig om het één en 

ander te bewaren tot na de wedstrijd. 

 
Binnen de categorieën O8 t/m O10 moet de rol van spelbegeleider zelf worden ingevuld. 

Voor de categorieën O11 t/m O19 trachten de KNVB en asv Dronten scheidsrechters 

tijdig aan te wijzen. Dit is terug te vinden op onze website en via de app VOETBAL.NL. 

Indien er geen scheidsrechter achter ‘jouw wedstrijd’ vermeldt staat, dien je zelf voor 

een scheidsrechter te zorgen (ouders, broers bijv.). 
 

 

Uitwedstrijden 

 
Spreek van tevoren af wie het vervoer verzorgt en wie de route bepaalt. Bij het bepalen 

van de vertrektijd is het wellicht verstandig om wat extra tijd in te bouwen om bij 

eventuele vertraging toch op tijd aan te komen. 

 
Verzamel op de parkeerplaats van asv Dronten, en wacht tot iedereen aanwezig is. Zowel 

op de heen- als terugweg blijven de auto’s bij elkaar (samen uit, samen thuis). 

Daarnaast is het tevens een eis van de KNVB-verzekering, die alleen eventuele 

schade vergoedt bij teamvervoer. 
 

 

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE JONGSTE JEUGD…… 

 
Met name bij O8 t/m O10 pupillen geldt, dat er goed moet worden ingespeeld op wat de 

kinderen wél en wat ze niet kunnen. Ze zijn beweeglijk, zijn snel afgeleid, altijd bezig, 

erg speels en kunnen nog niet lang stilstaan, geconcentreerd luisteren en complexe 

situaties overzien. 

 
Zeker voor beginnende voetballertjes is de bal hun grootste tegenstander. Dat gekke 

ding rolt alle kanten op! Houdt daar tijdens trainingen en wedstrijden rekening mee. Laat 

ze niet stilstaan, doe alle oefeningen met een bal, geef ze de ruimte om hun eigen 

motoriek te ontwikkelen, stimuleer balgretigheid en individuele acties. Plezier en 

balcontrole zijn bij deze leeftijd het belangrijkste. 

 
Trainers en leiders van de O8 t/m O10 pupillen hebben hun handen vol aan de verzorging 

van de voetballers. Denk aan het strikken van veters, helpen met aankleden enz. 

 
Na iedere wedstrijd worden er door de O8 t/m O12 pupillen nog penalty’s genomen, voor 

velen is dit het hoogtepunt van de wedstrijd. 
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Mededelingen over aanstaande wedstrijden of veranderingen ten aanzien van training of 

iets dergelijks moet je bij voorkeur altijd schriftelijk (briefje of email/app) meedelen. Je 

kunt er niet van uit gaan dat deze jonge kinderen het allemaal onthouden wat je ze hebt 

verteld. 

 
Vanaf de O13 wordt er op een heel veld gespeeld en gaan veel regels gelden die ook voor 

de senioren gelden. 
 

 

VERZEKERINGEN 
 

De KNVB heeft voor alle leden een aanvullende collectieve ongevallenverzekering 

afgesloten. Dat betekent dat bij vervoer door bijvoorbeeld ouders de spelers zijn 

verzekerd voor de gevolgen van ongevallen. Dat geldt uiteraard alleen als u zich aan de 

verkeersregels heeft gehouden en u zelf over de verplichte verzekeringen beschikt. Een 

extra ongevallen inzittendenverzekering voor het vervoer van/naar uitwedstrijden is dus 

niet nodig. 
 

 

SUPPORTERS ACHTER DE HEKKEN 
 

Iedere zaterdag worden er tal van wedstrijden gevoetbald op onze velden die vaak druk 

bezocht worden door o.a. ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes. Deze support is 

uiteraard voor onze spelers en speelsters hartstikke fijn… echter…. er geldt al sinds jaar 

en dag de stelregel bij asv Dronten: geen supporters op de velden en in de dug- 

outs!! 

 
Niet binnen de lijnen, niet vlak achter de lijnen, niet op middenlijnen en niet in de dug- 

outs. 

 
Blijf dus allemaal achter de hekken en laat het veld alleen betreden worden door spelers, 

begeleiding en arbitrage. Daarnaast zijn de dug-outs alleen voor de (wissel)spelers en 

begeleiding. 

 
Zie je toch supporters binnen de hekken? Spreek elkaar even aan en zoek je plek achter 

de hekken. En het moet gezegd: onze hekken leunen beter als je er achter staat! 

 
 

 
 

WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST! 
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OUDERS, SUPPORTERS EN VRIJWILLIGERS 

 
asv Dronten is een grote vereniging, met meer dan 50 jeugdteams. Voor een goed en 

plezierig functioneren van zowel de club asv Dronten alsmede de afzonderlijke teams zijn 

ouders, supporters en veel vrijwilligers hard nodig. 

 
Ouders 

 
De ouders hebben veel invloed op de jeugdspelers en deze vinden het belangrijk dat de 

ouders erbij zijn. Aandacht hebben en betrokkenheid tonen voor het team van het eigen 

kind kunnen hierbij belangrijke facetten zijn. 

 
Als ouder en supporter van uw eigen kind kunt u veel doen, zoals: 

- kom zo veel mogelijk kijken naar de wedstrijden. Ook op trainingen bent u van 

harte welkom; 

- als u het ergens niet mee eens bent, bespreek het zo spoedig mogelijk met de 

trainer/leider van het team; 

- volg de afspraken die de trainer/leider met de kinderen en u maakt altijd op. Is er 

een reden om hiervan af te wijken, bespreek dit dan met hen; 

- als u ergens mee zit dat u niet met de trainer/leider kan of wil bespreken, 

bespreek het dan met de leeftijdscoördinator of één van de vertrouwenspersonen; 

- werk mee aan de wasbeurten, kantinediensten en het vervoer van/naar 

uitwedstrijden en door het uitvoeren van de vrijwilligerstaken die voor ieder asv 

Dronten-lid gelden; 

- er is altijd leuk en belangrijk werk te doen bij asv Dronten; laat het weten als u 

mee wilt doen; 

- ondersteun uw kind en hun teamgenoten. Moedig ze positief aan. Zorg ervoor 

dat ze hun sport kunnen (blijven) beoefenen; 

- help uw kind en hun teamgenoten zelfvertrouwen te krijgen; 

- leg uw kind en hun teamgenoten geen druk op. Maak hen duidelijk dat voetbal 

meer is dan winnen of verliezen; bijvoorbeeld vriendschap, plezier en 

samenwerking; 

- blijf altijd positief, ook na verlies; 

- maak geen op- of aanmerkingen op de trainers/leiders of 

(assistent)scheidsrechters, spelers nemen dit gedrag over en benadelen daardoor 

mogelijk het team; 

- wees positief en open naar de trainers en leiders, ook als u het ergens mee 

oneens bent; 

- als ouder én supporter bent ook u het visitekaartje van de club, zowel bij thuis-, 

als bij uitwedstrijden. 
 

 

VERMELDING VAN NAMEN VAN SPELERS 
 

Voor de communicatie binnen de vereniging is het van belang om de namen van de 

spelers per team bekend te maken en ook voor te laten komen in wedstrijdverslagen. 

Indien er zwaarwegende redenen zijn om de naam van uw kind niet te laten vermelden, 

kunt u een mail sturen naar de betreffende leeftijdscoördinator met vermelding van de 

naam van de speler waarover het gaat met daarbij aangegeven dat de ouders het niet 
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willen dat zijn of haar naam op de website wordt geplaatst bij het team. 



 

 

 

KNVB RINUS: DE ONLINE ASSISTENT-TRAINER 

 
Binnen de jeugdopleiding van asv Dronten wordt er 

gewerkt met de online assistent-trainer Rinus, van 

de KNVB. De Rinus app ontzorgt trainers met kant-

en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn voor 

jeugd van 5 tot en met 19 jaar. Alle trainingen zijn 

ontwikkeld vanuit de praktijk. Trainers en spelers 

werken in een jaarplanning samen aan concrete 

doelen voor elke leeftijd. Alles komt aan bod: 

Techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De ervaren 

trainer kan zijn eigen trainingen samenstellen met 

behulp van de Rinus assistent-trainer app. 

 
Wat levert het de trainer op? 

 
De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich ‘spelenderwijs’ naar hun 

potentieel. Trainers worden ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het 

coachen. Ze zijn minder voorbereidingstijd kwijt en werken nu structureel aan de 

ontwikkeling van hun spelers. De filmpjes in de app laat de spelers zien wat zij gaan 

leren. Dit verhoogt het plezier van de spelers en het gemak van de trainer, hierdoor 

blijven trainers langer in hun rol en wordt de continuïteit gewaarborgd. De onervaren 

trainer kan gedurende het hele voetbalseizoen gevarieerde en structurele trainingen 

geven, passend bij de leeftijd en dit alles zonder zelf veel voor te bereiden en te 

bedenken. De ervaren trainer kan naar behoefte trainingen samenstellen en deze 

wegzetten in een periodisering. 

 
Wat levert het de vereniging op? 

 
Vanuit de opleidingsvisie van RINUS zijn leerlijn en planning centraal geborgd binnen de 

vereniging. Hierdoor ontstaat er continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De 

methode maakt van een jeugdafdeling een jeugdopleiding en geeft een duidelijke 

invulling aan de rol van de TC Jeugd. Zij worden ontzorgd en kunnen zich meer richten 

op het coachen en begeleiden van de trainers. Gebruik van de RINUS assistent-trainer 

app draagt bij aan het behoud van leden en trainers, waardoor continuïteit gewaarborgd 

blijft. 

https://rinus.knvb.nl/ 
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JAARLIJKSE EVENEMENTEN 

 
DV-Trading Voetbalkampen 

Tegen het eind van het voetbalseizoen wordt voor O8 – O13 jeugd van asv Dronten het 

DV-Trading voetbalkamp georganiseerd. Dit voetbalkamp wordt mede mogelijk gemaakt 

door een sponsorbijdrage van DV-Trading, een opbrengst vanuit de 

Nieuwjaarssponsorloop en een bijdrage van de Supportersvereniging van asv Dronten. 

 
ANTE Jeugd-Mix Zaalvoetbaltoernooi 

Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor alle leeftijdscategorieën in sporthallen Het Dok. 

Het toernooi vindt altijd plaats in de 1e week van januari, dus tijdens de winterstop. 

 
SAFEBOX Jeugdtoernooi 

Het alom bekende AXFLOW-pupillentoernooi heeft een nieuwe sponsor. SAFEBOX.NL 

neemt de sponsoring voor dit geweldige toernooi vanaf 2023. Er wordt nog gezocht naar 

vrijwilligers die zich willen aansluiten bij de organisatie van dit geweldige toernooi, voor 

meer informatie of aanmelding voor dit toernooi mail je naar info@asvdronten.nl.  

G-voetbaltoernooi 

Ook komend seizoen organiseert asv Dronten wederom een toernooi voor G-teams. Een 

bijzonder evenement, waarbij alle voetballers als een echte VIP onthaald worden. Het 

ING G-toernooi is de afgelopen jaren een groot succes gebleken. Dit seizoen willen wij er 

minstens zo’n groot succes van maken. Het toernooi vindt plaats op: zaterdag 13 juni. 

 
Vrijwilligersavond 

De jaarlijkse avond om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Onze hoofd- en 

verenigingssponsor SuperTank maakt deze avond mede mogelijk. asv Dronten kan niet 

zonder vrijwilligers! Trainers, scheidsrechters, kantinemedewerkers, klussers, leiders en 

coördinatoren; het is slechts een kleine greep uit ons geweldig arsenaal vrijwilligers. Op 

de vrijwilligersavond hoor je ook wie de vrijwilliger van dat jaar is geworden. 

 
De Nieuwjaarssponsorloop 

Het doel van deze activiteit is om geld in te zamelen voor de voetbalkampen. Met dit geld 

kunnen er twee leuke en actieve weekenden georganiseerd worden voor alle jongens en 

meisjes onder de 13. Ook wordt de opbrengst gebruikt om hiermee het inschrijfgeld zo 

laag mogelijk te houden. 

 
Daarnaast worden binnen de club jaarlijks diverse activiteiten in de kantine 

georganiseerd, onder andere: de Algemene Ledenvergadering (2x), Pub quiz, 

Het Oktoberfeest, Sinterklaasfeest, een Kerstborrel of Nieuwjaarsreceptie.  

 

Uitnodigingen voor dergelijke activiteiten worden tijdig op de website vermeld. 

mailto:info@asvdronten.nl
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AANVULLENDE INFORMATIE: 
 

 
 

Communicatie 

 

asv Dronten communiceert via de website 

www.asvdronten.nl met haar leden. Hier leest u o.a. 

algemene informatie, het wedstrijdprogramma, uitslagen, 

nieuws over het eerste elftal en de jeugdopleiding. 

 

Daarnaast beschikt de club tevens over een Twitter-, 

Facebook- en Instagram account. Hier wordt regelmatig 

relevante informatie gedeeld. 

 

Rookverbod 

 
Op wedstrijddagen is het sportpark tot 13:00 uur 

rookvrij. 

 

Het is dan VERBODEN te roken op het gehele park. 

 

Alcoholhoudende drank 

en/of drugs 

 

Het is NIET toegestaan zelf meegebrachte 

alcoholhoudende drank en/of drugs te gebruiken in het 

clubhuis, kleedkamers of elders op het terrein van de 

vereniging. 

 

Evenementen 

 

Voor diverse evenementen (o.a. toernooien, voetbalkamp, 

Nieuwjaarsloop) die bij asv Dronten worden georganiseerd 

worden ALTIJD vrijwilligers gezocht. Indien u bij één van 

deze activiteiten zou willen assisteren, vernemen we dat 

graag via het volgende e-mailadres: 

vrijwilligers@asvdronten.nl. 

 

Vele handen maken immers licht werk! 

 

Mobiele telefoon in 

kleedkamer 

 
 

 

 

 

Voor jeugdleden van asv Dronten tot 17 jaar is het 

VERBODEN een mobiele telefoon bij zich te hebben in de 

kleedkamer. Het is de bedoeling dat de trainer en/of 

leider, voordat de spelers de kleedkamer in gaan, de 

telefoon en ook andere waardevolle spullen innemen en dit 

na de training/wedstrijd weer uitreiken als er gedoucht is. 

 

asv Dronten wil met deze maatregel een hoop 

narigheid voorkomen en hoopt op een ieders begrip 

en medewerking in deze. 

 

Waardevolle spullen 

 

Het blijkt ieder jaar weer dat waardevolle spullen uit de 

kleedkamers worden ontvreemd. Ondanks afgesloten 

kleedkamers blijft dit een probleem. 

 

Het is verstandig dat de trainer/leider voor de wedstrijd de 

waardevolle spullen in bewaring neemt. 

http://www.asvdronten.nl/
mailto:vrijwilligers@asvdronten.nl
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De sleutel voor de kleedkamer kan uitsluitend door de 

trainer of leider worden opgehaald, deze wordt NIET 

meegegeven aan spelers. (dit geldt voor trainingsavonden 

en wedstrijddagen) 

 

asv Dronten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

vermissing, beschadiging of vernieling van uw 

persoonlijke eigendommen. 

 

Teamindeling 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Interne scouting 

 

De samenstelling van de teams is ieder jaar – zoals bij 

iedere vereniging – een hectische gebeurtenis. Veel 

spelers en ouders hebben een voorkeur, die niet altijd 

uitkomt. Soms willen teams bij elkaar blijven, andere 

teams juist niet. Moeten spelers hoger spelen of juist een 

niveau lager, allemaal vragen die gedurende de tweede 

helft van een seizoen al opkomen. 

 

asv Dronten is ambitieus en laat spelers graag op een 

hoger niveau spelen als dat kan. Maar het is net zo 

belangrijk om ervoor te zorgen dat spelers niet te hoog 

worden ingedeeld. Dit levert vaak teleurstellingen op 

gedurende het seizoen. 

 

De specifieke doelstelling is: elke jeugdspeler helpen 

zichzelf te ontwikkelen, zowel als speler en als 

mens, op zijn of haar maximaal haalbare niveau. 

 

Om dit te bereiken wordt tijdens het seizoen bijgehouden 

hoe de speler zich ontwikkelt. De TC Jeugd, de scouting, 

de trainer, de leider en de leeftijdscoördinator geven 

hierbij hun oordeel. 

 

asv Dronten beschikt over een duidelijke procedure om te 

komen tot teamindelingen. Er is sprake van een 

onafhankelijke boordeling op basis van beoordelingscriteria 

die zijn afgeleid van de opleidingsvisie. 

 

De club heeft een intern scoutingsteam met een aantal 

scouts en heeft een duidelijke procedure om te komen tot 

teamindeling. 

 

Er is per kwartaal overleg tussen verantwoordelijken 

interne jeugdscouting over organisatie, planning en het 

bespreken van spelers. 

 

Meisjes bij gemengde 

teams 

 

Het komt regelmatig voor dat er één of meerdere meisjes 

in een jeugdteam voetballen. Ook zien we steeds vaker 

meisjes bij de tegenstander verschijnen. asv Dronten 

tracht zoveel mogelijk deze meisjes in kleedkamer 1 

(thuisteam) en kleedkamer 2 (tegenstander) te plaatsen. 
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Teamgegevens 

 

Voor aanvang en tijdens het seizoen is het van belang de 

namen van de spelers te controleren, de telefoonnummers 

en de e-mailadressen te verzamelen en vervolgens naar 

de ledenadministratie (ledenadministratie@asvdronten.nl) 

en de betreffende leeftijdscoördinator te mailen. Dit is 

noodzakelijk voor een goede communicatie. 

 

Een gemakkelijk hulpmiddel hiervoor is het 

aanmaken van een groepsapp. 

 

Wedstrijdkleding 

 

asv Dronten is trots op haar Groen-Witte tenue! 

 

asv Dronten teams spelen uit in het standaard Groen- 

Witte tenue. Wanneer bij thuiswedstrijden een reserveshirt 

moet worden gedragen, kunt u zich melden op het 

wedstrijdsecretariaat. Daar wordt het uittenue verstrekt. 

 

Bij koude weersomstandigheden is het toegestaan om 

beschermende kleding (bijvoorbeeld witte thermokleding) 

te dragen. 

 

Trainingskleding 

 

Bij trainingen van selectieteams wordt getraind in 

trainingskleding wanneer deze verstrekt is door 

sponsoren van asv Dronten. 

 

Niet-selectieteams mogen trainen in de kleding die de 

spelers en ouders kiezen. 

 

Bij temperaturen onder de 8 graden is het verplicht om 

extra (lange mouwen, lange broek etc.) kleding te dragen. 

 

Trainingen 

 

De selectieteams JO13-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1 

trainen standaard minimaal 2 keer per week onder 

leiding van gediplomeerde jeugdtrainers. 

 

De niet-selectieteams wordt de mogelijkheid geboden om 

2 keer per week te trainen. 

 

Keeperstrainingen 

 

Zodra het weer de mogelijkheid is worden voor alle 

keepers van de O11 t/m O19, jongens en meisjes, 

worden er speciale trainingen door enthousiaste en 

gediplomeerde keeperstrainers verzorgd. 

 

Voor de keepers van bovengenoemde selectieteams 

zijn deze trainingen verplicht! 

 

Wisselbeleid 

 

Met uitzondering van de JO17-1 en JO19-1 hebben alle 

spelers recht op evenveel speelminuten. 

mailto:ledenadministratie@asvdronten.nl
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Let wel: bovenstaande geldt niet indien een speler niet 

getraind heeft. Dan kan de trainer besluiten dat de speler, 

die zaterdag, minder speelt. 

 

Iedereen betaalt immers evenveel contributie! 

 

Bekerwedstrijden 

 

De bekercompetitie start in september. Dit betreft een 

poulesysteem waarbij de eerste ploeg zich plaatst voor de 

volgende (knock-out) ronde. 

 

Niet ieder team wordt ingeschreven, omdat asv Dronten zo 

de mogelijkheid houdt om onvolledige teams vanuit 

andere teams aan te vullen. Houd zelf de app van 

VOETBAL.NL. in de gaten, houd rekening met vakanties 

en overleg met ouders over eventuele afwezigheid. 

 

Meld de stand van zaken aan de leeftijdscoördinator. Dit in 

verband met de eventuele noodzakelijke aanvulling van 

het team voor het kunnen spelen van de wedstrijd. 

 

Oefenwedstrijden 

 

De trainer informeert bij de betreffende 

leeftijdscoördinator of er ruimte is voor het spelen van een 

eventuele oefenwedstrijd (op vrije zaterdagen c.q. 

doordeweeks). De leeftijdscoördinator neemt bij een 

aanvraag vervolgens contact op met de 

wedstrijdsecretaris. 

 

Competitiewedstrijden 

 

De najaarscompetitie start eind september en loopt t/m de 

2e week december. In de maand december/januari worden 

de jeugdcompetities door de KNVB opnieuw ingedeeld op 

sterkte, waarna vervolgens in februari de 

voorjaarscompetitie start t/m eind mei. 

 

Wedstrijdformulier 

 

Voor alle jeugdcategorieën is het verplicht dat het digitale 

wedstrijdformulier in de app KNVB Wedstrijdzaken voor 

aanvang van de wedstrijd volledig digitaal wordt ingevuld. 

 

Spelerspassen 

 

In de app KNVB Wedstrijdzaken staan alle digitale 

spelerspassen. Voor spelers uit de O13 t/m O19 categorie 

moet een recente/herkenbare pasfoto worden toegevoegd. 

 

Tip: laat de leider bij aanvang van het seizoen foto’s 

nemen van de spelers in wedstrijdshirts en laat deze 

plaatsen op de digitale spelerspassen. 

 

Tijdens de eerste leidersvergadering van het seizoen zal 

de wedstrijdsecretaris uitleg geven over het gebruik van 

de app KNVB Wedstrijdzaken. 
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Verzameltijden 

 

Dit wordt bepaald door de trainer/leider. 

 

Belangrijk is om van tevoren te inventariseren of er 

voldoende vervoer is voor de spelers. Indien 

ouders/begeleiders rechtstreeks naar de uitwedstrijd gaan, 

omdat het terrein dichtbij huis is, moet de leider door de 

ouders/begeleiders hierover vooraf wel worden 

geïnformeerd. 

 

De verzamelplaats bij uitwedstrijden is de 

parkeerplaats van asv Dronten. 

 
Douchen 

 

Douchen na een wedstrijd is ALTIJD verplicht. Het is 

aan te bevelen om badslippers mee te nemen. 

 

Consumptiebonnen 

 

Per team worden per seizoen een aantal 

consumptiebonnen uitgereikt. Deze consumptiebonnen 

ontvang je via de leeftijdscoördinator. De bonnen zijn 

alleen bestemd voor de verstrekking van koffie, thee of 

warme chocolademelk op trainingsavonden. De bonnen 

zijn niet geldig op zaterdag. 

 

Kampioenschap 

 

Een jeugdteam dat kampioen wordt, ontvangt van asv 

Dronten patat en drinken in de kantine.  

 

Medisch team 

 

 

 
Blessure 

 

 
 

 
 
 

Inloopspreekuur 

 

asv Dronten heeft een sportmedisch team. Zij hebben de 

taak om spelers te begeleiden bij hun blessures. Het 

eerste aanspreekpunt is Conny Oosterkamp. Zij is te 

bereiken onder telefoonnummer: 06 49 21 96 03. 

 

Tijdens een training of wedstrijd kan zich een blessure bij 

een speler voordoen. Vaak is even bijkomen en ‘de spons’ 

voldoende om de speler weer op de been te helpen. Vraag 

de speler altijd om zelf het getroffen lichaamsdeel te 

bewegen of te belasten. Ga in geen geval duwen, trekken 

of draaien aan armen en benen als de speler protesteert, 

daardoor kan eventuele schade verergeren. 

 

Op de volgende momenten is er een inloopspreekuur voor 

de jeugd van asv Dronten, in de verzorgingsruimte: 
- Dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur; 

- Donderdagavond van 19.00 uur tot 22:00 uur; 

- Zaterdag van 11.00 uur tot 18.00 uur bij 

thuiswedstrijden van het 1e elftal en van 11.00 uur tot 
12.00 uur bij uitwedstrijden. 

 

Langdurige blessure 

 

Een langdurig geblesseerde speler ontvangt van asv 

Dronten een leuke attentie. De trainer/leider geeft dit door 

aan de leeftijdscoördinator. 
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Scheenbeschermers, 

sieraden en brillen 

 
Het dragen van: 

- scheenbeschermers is door de KNVB VERPLICHT; 

- sieraden is gevaarlijk en verboden; 

- een bril is niet verboden, echter wij adviseren, i.v.m. de 

veiligheid, om een sportbril te dragen. 

 

Afwezigheid spelers 

 

Voor het afzeggen van een training/wedstrijd, dienen 

spelers zich af te melden bij de trainer. Indien deze niet of 

slecht bereikbaar is, kun je de leider bellen. 

 

Indien een speler zonder af te bellen afwezig is bij de 

wedstrijd of training, moet dit door de trainer/leider 

worden gemeld bij de desbetreffende leeftijdscoördinator. 

 

Indien het herhaaldelijk voorkomt dat een speler niet 

aanwezig is, zal de leeftijdscoördinator de 

ouders/begeleiders benaderen. 

 

Scheidsrechters 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Selectieteams 

 
 

 
Niet-selectieteams 

 
 

 
Cursus 

 

De scheidsrechters zijn veelal asv Dronten-leden die 

vrijwillig fluiten. Wees zuinig op deze scheidsrechters en 

laat kritiek en op-/aanmerkingen tijdens de wedstrijd 

achterwege. 

 

De scheidsrechters coördinator van asv Dronten doet zijn 

uiterste best om voor de teams O11 t/m O19 op 

wedstrijddagen een scheidsrechter te regelen. Het is 

echter niet altijd mogelijk om voor alle teams een 

scheidsrechter te verzorgen. Wanneer er geen 

scheidsrechter aanwezig is, wordt er verwacht dat een 

team zelf een scheidsrechter regelt. Bij uitwedstrijden is 

dit de verantwoordelijkheid van de tegenpartij. 

 

De teams in de O8, O9 en O10 categorie hebben een 

spelbegeleider. 
 

De teams in de O11 en O12 categorie hebben een 

pupillenscheidsrechter vanuit asv Dronten. 

 

De teams in de O13 t/m O19 categorie hebben een door 

de KNVB aangewezen scheidsrechter. Wel dient het team 

zelf bij elke wedstrijd (uit én thuis) voor een assistent-

scheidsrechter te zorgen. 

 

De teams in de O13 t/m O19 categorie hebben een door 

asv Dronten aangewezen scheidsrechter. Wel dient het 

team zelf bij elke wedstrijd (uit én thuis) voor een 

assistent-scheidsrechter te zorgen. 

 

asv Dronten biedt de mogelijkheid aan (jeugd)leden vanaf 

de O13 –categorie om een scheidsrechtercursus te volgen. 

Dit kan aan de scheidsrechter coördinator worden gemeld. 



26 
De Groene Gids, januari 2023 

 

 

 
 

KNVB 

 

asv Dronten heeft nauw contact met de KNVB. Er is sprake 

van periodiek overleg met de Technisch 

jeugdcoördinatoren districten Noord en Oost. 

 

Dit met als doel de jeugdopleiding naar een hoger 

niveau te brengen. 

 

Samenwerking BVO 
 

 

 

asv Dronten heeft een samenwerking met Almere City. Er 

is sprake van periodiek overleg over ontwikkeling van club, 

kader en/of talent. 

 

Dit met als doel de jeugdopleiding naar een hoger 

niveau te brengen. 

 

Ouderbijeenkomst 

 

asv Dronten heeft een ouderbeleid wat onderdeel is van de 

opleidingsvisie. Ouders/verzorgers worden 2 keer per 

seizoen (september/januari) op de hoogte gehouden 

middels bijeenkomsten. 

 

Samen betrokken zijn! 

 

Trainersbijeenkomst 

 

asv Dronten helpt trainers graag bij het ontwikkelen van 

hun competenties. Zo worden er jaarlijks diverse 

bijeenkomsten georganiseerd (Thema-avonden, Train de 

Trainers etc.). 

 

Samen betrokken zijn! 

 

Leidersbijeenkomst 

 

De leeftijdscoördinatoren organiseren periodiek 

vergaderingen. asv Dronten stelt het op prijs dat de leider 

hierbij aanwezig is. Hierbij geldt dat de leider bij 

afwezigheid voor een vervanger moet zorgen. 

 

Samen betrokken zijn! 

 

Voortgangsgesprekken 

met selectietrainers 

 

De ontwikkeling van selectietrainers wordt zorgvuldig 

bijgehouden en 2 keer per seizoen (december/april) 

besproken in een functionerings-, voortgangs- of 

coaching gesprek. 

 

Dit wordt in een evaluatierapport vastgelegd. 

 

Voortgangsgesprekken 

met selectiespelers 

 

Het voeren van voortgangsgesprekken is onderdeel van de 

opleidingsvisie. Selectiespelers krijgen 2 keer per seizoen 

(december/april) inzage in hun persoonlijke en 

voetbaltechnische ontwikkeling in een gesprek met de 

trainer. 

 

Dit wordt in een beoordelingsrapport vastgelegd. 
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Opzeggingen en 

Overschrijvingen 

 

De opzeggingen bij asv Dronten dienen schriftelijk plaats 

te vinden vóór 1 mei. Dit kan via het e-mailadres: 

ledenadministratie@asvdronten.nl. 

 

Als een speler het volgende seizoen bij een andere club 

gaat spelen is overschrijving noodzakelijk. Het ‘verzoek tot 

overschrijving’ gaat digitaal via de ledenadministratie en 

Sportlink. 

 

De overschrijving wordt d.m.v. vrijgave in Sportlink 

gerealiseerd. 

 

Let wel: het verzoek wordt door asv Dronten alleen 

in behandeling genomen als er geen contributie- 

achterstand is! 

 

Studie 

 

Studie en sport zijn uitstekend te combineren. Trainingen 

vormen een prima ontspanning na een schooldag. Om 

beiden goed te kunnen doen, is het raadzaam een goede 

planning te maken m.b.t. het maken van huiswerk en te 

kiezen voor school en voetbal, ook al blijft er dan nog 

minder tijd over voor andere leuke dingen. 

 

Ouders spelen een belangrijke rol in dit samenspel. Als er 

op dit terrein problemen dreigen te ontstaan, is het 

raadzaam dat er een signaal afgegeven wordt aan de 

teambegeleiding, zodat samen naar een passende 

oplossing kan worden gezocht. 

 

Spelregelbewijs 

KNVB 

 

Voor de spelers die 16 jaar en ouder worden heeft de 

KNVB het verplichte spelregelbewijs ingevoerd. Alle 

jeugdleden krijgen hiervoor van de KNVB een login 

toegestuurd om een online toets af te kunnen leggen. Hier 

wordt met name de kennis van de spelregels getoetst. 

Zorg dat je op tijd de toetsen haalt en geef aan je leider of 

trainer aan als je hulp nodig hebt of geen login hebt 

ontvangen. 

 

Indien je niet tijdig dit spelregelbewijs haalt, mag je 

van de KNVB niet meer deelnemen aan wedstrijden. 

 

Afgelastingen 

 

De KNVB maakt uiterlijk op vrijdagavond 20.00 uur 

bekend welke wedstrijden zaterdag zijn afgelast. In 

uitzonderlijke gevallen doen zij dit op zaterdag om uiterlijk 
06.00 uur. 

 

De afgelastingen worden gecommuniceerd via de website 

knvb.nl, de twitteraccounts van de KNVB (incl. de 

districtsaccounts) en via VOETBAL.NL. (Website en 

app). Houd deze de avond voor de wedstrijd dus goed in 

de gaten. 

mailto:ledenadministratie@asvdronten.nl
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We hebben respect voor elkaar 

 
We zijn zuinig op de spullen van een ander en van de vereniging 

Wij accepteren de beslissing van de scheidsrechter 

Wij lossen problemen op door te praten 

 
Ouders en toeschouwers moedigen sportief en positief aan 

Ouders en toeschouwers blijven achter de hekken 

 

Zonder respect geen voetbal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  _   

 

 
 

VERENIGINGSSPONSOR: HOOFDSPONSOR HOOFDSPONSOR 

JEUGD: TECHN. STAF JEUGD: 
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