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Inleiding
Deze gids “Ouder- en spelerwegwijzer ” brengen wij uit omdat steeds duidelijker werd dat er behoefte aan is. vv Caesar wordt
steeds groter, we merkten dat lang niet meer voor iedereen alles even duidelijk is. De gids is niet alleen als wegwijzer voor
nieuwe leden en hun ouders bedoeld, m aar vooral ook als informatiegids voor alle leden. De gids bevat informatie over onze
visie op opleiden en richtlijnen voor omgangsvormen die in toenemende mate niet voor iedereen even vanzelfsprekend zijn. De
afspraken en richtlijnen zijn een onderdeel van een cultuur, de “vv Caesar cultuur” waar wij zo trots op zijn.
Deze cultuur is gegroeid in de loop der jaren en wordt in stand gehouden door iedereen die onderdeel uitmaakt van onze
vereniging: bestuur, vrijwilligers, leden en iedereen die vv Caesar een warm hart toedraagt.
De vereniging is van ons, jij bent de vereniging!
Voor iedereen, vooral voor nieuwe leden, is het belangrijk om de cultuur te leren kennen en de afspraken en de richtlijnen die
daarbij horen. De speerpunten van onze afspraken en richtlijnen zijn plezier, sportiviteit, respect en acceptatie. Met deze gids
willen wij uitdragen dat wij het belangrijk vinden dat leden en vrijwilligers op de hoogte zijn van wat zij bij vv Caesar zullen
aantreffen en van de vereniging kunnen verwachten. Maar ook, wat er dan van hen verwacht wordt.
Natuurlijk is het de bedoeling dat de afspraken en de richtlijnen die in deze gids beschreven zijn, binnen de vereniging vv
Caesar worden gerespecteerd, gewaardeerd en nageleefd. Daarom vragen wij om deze gids nog eens aandachtig door te
lezen. Fris de kennis over de vv Caesar cultuur nog eens op en wellicht ontdekt u wel nieuwe dingen.
Wij vertrouwen erop dat onze leden en iedereen die vv Caesar een warm hart toedraagt, als vanzelfsprekend handelt in de
geest van deze wegwijzer.
Rest ons u veel voetbal- en leesplezier te wensen en tot op onze (kunstgras) velden!
SAMEN STERK!
Met vriendelijke voetbalgroeten,
het bestuur en management voetbal technische zaken van vv Caesar

Wist u dat . . .
onze voetbalclub is opgericht op 2 juni 1920?
er wekelijks ook een G-team actief is?
bij ons jongens en meisjes samen voetballen?
vv Caesar plaats heeft voor plezier en prestatie teams?
onze vereniging zonder de inspanning van enthousiaste trainers, leiders en andere vrijwilligers simpelweg geen
bestaansrecht zou hebben?
Wij uw hulp goed kunnen gebruiken?
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VV Caesar

Op de allereerste plaats is vv Caesar een voetbalvereniging. Alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd zijn
daarom in de eerste plaats gericht op de voetbalsport. Het streven is om alle leden daartoe zoveel mogelijk in de gelegenheid
te stellen. Naast het jeugdvoetbal (de voetbal-opleiding van junioren en pupillen) voor jongens en meisjes heeft Caesar dames, senioren-, veteranen-, mindervalide-voetbal en voetbalsupporters. Wetende dat er steeds meer meisjes en dames voetballen,
willen we toch vanaf dit punt voor het gemak over “voetballer” en kinderen in het algemeen spreken, waarmee we dus ook de
meisjes en dames bedoelen.
Binnen vv Caesar is in alle gelederen aandacht voor prestatief en recreatief voetbal. De prestatieve tak van de senioren heeft
als doelstelling, met zoveel mogelijk spelers uit eigen kweek, stabiel op 2e klasse amateurniveau te presteren. De recreatieve
tak heeft als doelstelling om de voetbalsport toegankelijk te maken voor iedereen die plezier beleeft aan voetbal.
De jeugd van vv Caesar is een belangrijk deel van de club. Om als kweekvijver voor de seniorenvoetbal te kunnen dienen is
het streven van vv Caesar met de jeugdselectieteams - door middel van een goede voetbalopleiding - in de hoogst mogelijke
afdelingen in de regio te acter en.
De missie van de trainers en begeleiders van alle teams is kinderen op een hoogwaardige manier te begeleiden tijdens
trainingen en wedstrijden zodat iedereen met veel voetbalplezier zijn eigen voetbaltop kan bereiken. Wij streven er dus naar
om spelers binnen hun eigen mogelijkheden beter te laten voetballen waardoor het plezier in het spel zal toenemen. Een
gevolg van beter gaan voetballen zou kunnen zijn dat er gewonnen wordt, maar niet winnen en veel geleerd hebben is ook
uitstekend. Voor de wedstrijden blijft daarmee het devies: “Winnen is leuk, maar het mag niet ten koste van het plezier
gaan”.
De doelstelling van vv Caesar kan kort worden samengevat: het scheppen van voorwaarden waardoor kinderen/spelers zich
optimaal kunnen ontwikkelen om:
-

‘plezier te hebben en te houden in het voetbalspelletje’

-

als individuen voetballend beter te worden, zodat iedereen zijn eigen “voetbaltop” haalt

-

zich door middel van het voetballen, zowel mentaal als fysiek, als mens verder te ontwikkelen

-

als team samen beter gaan voetballen

Om het leerproces in een seizoen zo positief mogelijk te laten verlopen is een goede organisatie binnen de vereniging en een
goede sfeer binnen de teams van groot belang. Dit bepaalt voor het belangrijkste deel het plezier. Een goede sfeer,
gezelligheid en respectvolle omgang (tijdens trainingen en wedstrijden) van zowel de spelers, trainers en begeleiders maar
zeker ook van de ouders is enorm belangrijk. Om de sfeer goed te houden zullen er afspraken (regels) gemaakt moeten
worden, die zonder uitzondering voor iedereen gelijk zijn.
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Organisa e
Het brede aanbod aan voetbalmogelijkheden vergt een goede organisatie. Op de website vindt u een actueel overzicht van alle
aanwezige organen binnen vv Caesar. Voor het meest actuele overzicht van de personen met hun contactgegevens, die deze
(grotendeels) vrijwillige functies invullen, verwijzen wij u naar onze website www.vvcaesar.nl. Mocht u echter geen toegang
hebben tot internet dan kunt u te allen tijde bij één van onze functionarissen terecht om deze gegevens op papier te ontvangen.
Er is op de accommodatie tijdens alle activiteiten toezicht aanwezig. Deze toezichthouders ‘houden een oogje in het zeil’ met
betrekking tot veiligheid, gedrag volgens onze normen en het juiste gebruik van de materialen en faciliteiten. De accommodatie
en de materialen die worden gebruikt, worden dagelijks zo goed als mogelijk onderhouden. Dat geldt zowel voor kleedlokalen,
douches en de kantine als ook voor het ballenmateriaal en de verenigingskleding zoals hesjes, tenues, trainingspakken etc..
Om het gehele onderhoud zo goed mogelijk te verzorgen zijn binnen vv Caesar tal van vrijwilligers actief, die ervoor zorgen dat
al onze voetballende leden erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van vv Caesar op alle gebied optimaal is.
Bij het beoefenen van de voet balsport en het opleiden van spelers hoort een adequate en inhoudelijk goede begeleiding. De
visie van vv Caesar is om dit zo optimaal m ogelijk in te vullen met veelal geschoolde vrijwilligers (vv Caesar stelt gemotiveerde
vrijwilligers in de gelegenheid om doelgerichte cursussen te volgen). Wij streven ernaar om in principe bij elk team (pupillen,
junioren en senioren) minimaal 2 begeleiders (coach/trainer en leider) voor 6- en 8-tallen en liefst 3 begeleiders (coach/trainer,
leider en grensrechter) voor 11-tallen in te delen.
vv Caesar probeert zich te blijven ontwikkelen. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Vrijwilligers zijn dan ook de kurk waar onze
vereniging op drijft. Op deze plaats willen wij dan ook een beroep doen op alle ouders om als vrijwilliger in welke vorm dan ook
binnen onze vereniging een steentje bij te dragen.
We blijven groeien als vereniging dus we hebben steeds meer mensen nodig die af en toe de handen uit de mouwen willen
steken in het belang van onze vereniging. Als iedereen dit wil doen dan kunnen we de continuïteit naar de toekomst
waarborgen, anders…..?!
De club is er voor u, bent u er ook voor de club?
Let op! Zonder bestuurders, organiserende en coördinerende staf, trainers, leiders, coaches, scheids- en grensrechters,
materiaaltoezichthouders, ouders die het vervoer verzorgen etc… ook geen voetbal! Wanneer u interesse heeft neem dan
contact op met Personele Zaken & Clubbinding (zie voor contactgegevens de actuele informatie op onze website
www.vvcaesar.nl).
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Visie en beleid

Het is intussen alweer meer dan 16 jaar geleden (2002) dat vv Caesar haar voetbal ontwikkelingsplan introduceerde. De visie
in dit plan is nog steeds actueel en beschrijft hoe vv Caesar voetbalplezier nastreeft en hoe we voetballers, op ieders eigen
niveau, technisch en tactisch willen opleiden. Om dit traject richting te geven, werd het voetbalontwikkelingsplan (kortweg VOP)
opgesteld.
Leden en supporters willen graag bij een vereniging horen met een rustige en stabiele uitstraling, waar alles goed en
voorspelbaar geregeld is. Het hebben van consistente afspraken vanuit een eenduidige beleids- en organisatiestructuur is
daarom van groot belang. Het VOP is erop gericht de uitstraling van de vereniging in de regio te vergroten maar ook qua
omvang een gezonde vereniging te blijven. Het beschrijft hoe vv Caesar deze visie in de praktijk wil uitvoeren. In 2018 is een
geactualiseerde versie van het VOP opgesteld dat opnieuw de basis zal vormen voor de nodige jaren van positieve
voetbalontwikkeling binnen de vereniging.
Het VOP beschrijft een ideaal, iets wat we als vereniging willen nastreven. Het beschrijft per categorie de doelstellingen, de
aanpak en de afspraken hoe het bestuur en het technisch kader (coördinatoren, coaches, trainers en overige functies) hun
dagdagelijkse taken vorm dienen te geven en wat alle betrokkenen van elkaar mogen verwachten. Niet tot in het kleinste detail
maar op hoofdlijnen.
Dat het VOP een ingewikkeld en veel omvangend document is moge duidelijk zijn, want vv Caesar herbergt alle
voetbalcategorieën; leeftijden oplopend vanaf 4 - 5 jarigen tot..…, jongens, mannen & veteranen, m eisjes & vrouwen, validen
en minder validen. Voetbal kan bij vv Caesar zowel prestatief maar ook recreatief beoefend worden. Naast de actief
voetballende leden telt vv Caesar grote getalen vrijwilligers in diverse functies om het voetbalproces te begeleiden, het
algemene organisatieproces, maar ook veel betrokken ouders en supporters. Dit betekent een grote verscheidenheid aan
mensen met ieder z’n eigen verwachtingspatronen.
Van al deze mensen verwacht vv Caesar dat ze zich inspannen om de gewenste uitstraling vorm te geven. Op hun beurt
mogen zij van vv Caesar verwachten dat de vereniging faciliteert in het zich kunnen ontwikkelen en plezier beleven in het
voetbal. Helaas kan lang niet in alle gevallen voor 100% aan ieders wensen tegemoet gekom en worden. Niet alleen omdat
daarvoor vaak de middelen ontbreken maar ook omdat wat goed is voor de één, slecht kan uitpakken voor het voetbalplezier
van een ander. De vereniging dient hierin steeds een balans te vinden. Het algemene Caesar belang zal altijd boven het
individuele belang gaan.
Dit ‘werkboek’ is bedoeld om, naast diverse andere activiteiten, het verenigingsproces naar een nog hoger niveau te helpen.
Wij hopen dat de beginnende maar ook de meer ervaren coaches, trainers en leiders met deze praktische tips beter voorbereid
aan hun uitdagende taak aan de slag kunnen. En wij hopen dat het helpt om iedereen met nog meer plezier bij vv Caesar
betrokken te houden.
Mocht dit stuk je nieuwsgierig gemaakt hebben naar de inhoud van het VOP? Het VOP is te downloaden van de website of op
papier in te zien in de bestuurskamer. Mochten zaken nog onduidelijk zijn, dan kan er altijd om toelichting gevraagd worden bij
coördinatoren of bestuursleden.
De doelstellingen die vv Caesar zich heeft gesteld kunnen alleen bereikt worden als alle betrokkenen zich houden aan
gemaakte afspraken en zich gedragen in lijn met zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die in het VOP
beschreven staan.
Alles conform ons credo: SAMEN STERK!
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De voetbalopleiding
Om u te informeren over de visie die wij hanteren met betrekking tot het opleiden van voetballers moeten we eerst kort ingaan
op het voetbalspel.
Wat is voetbal? Voetbal is een balspel waarbij twee teams in een wedstrijd tegen elkaar spelen. Het doel van het spel is om de
wedstrijd te winnen. Het team dat, binnen de spelr egels, de bal vaker in het doel van de tegenstander werkt wint. Belangrijkste
regel is dat de bal met de voeten (niet met de handen) moet worden gespeeld.
De theorie en de praktische uitvoering van het voetbalspel zijn behoorlijk complex te noemen omdat het meeste zich binnen
fracties van secondes en vaak tegelijk afspeelt. Daarbij heb je te maken met de vaardigheden en beperkingen van je eigen
team en die van de tegenstander. Binnen het eigen team kunnen veel aspecten voorspelbaar gemaakt worden door te trainen
en goede afspraken te maken, maar de weerstand die een tegenstander bezorgd is vaak onvoorspelbaar op amateurniveau.
Om zaken voorspelbaar te maken en ervoor te zorgen dat iedereen bepaalde voetbalafspraken kent, is een goede
voetbalopleiding nodig.
Iets over Methodische stappen
Een goede voetbalopleiding begint bij een visie op hoe we willen spelen en visie op opleiden. De KNVB staat qua opleiden van
voetballers op wereldniveau als een zeer hoog aangeschreven bond bekend. Daarom wil vv Caesar de visie van de KNVB
toepassen op haar voetbalopleiding, de details van deze visie zijn opgenomen in het VOP (Voetbalontwikkelingsplan). Voor het
meest actuele VOP verwijzen wij u wederom naar de website.
De KNVB heeft over vele jaren een aanpak ontwikkeld die wij willen volgen. Dit doen we door onze trainers op te leiden (intern
en of via KNVB-opleidingen). Via de technische coördinatoren proberen we ervoor te zorgen dat iedereen volgens dezelfde
methode traint en coacht.
Wat is nu die KNVB-opleidingsvisie? Gezien de complexiteit van het spel is het onbegonnen werk om een speler alle aspecten
van het voetbal binnen een korte tijd aan te leren. De centrale vragen om uiteindelijk als team goed te kunnen voetballen zijn:
“Wat moet er geleerd worden”, “Wanneer moet het aangeleerd worden” en “Hoe moet het aangeleerd worden?”.
Wat moet er geleerd worden?
Om de “Wat” vraag te beantwoorden heeft de KNVB alle aspecten van het spel in onderstaand schema proberen samen te
vatten. In het schema zijn duidelijk de individuele- en de teamvaardigheden te onderscheiden.
Zonder het schema helemaal te hoeven begrijpen, wordt de complexiteit van h et voetbalspel zichtbaar. Mocht u hier toch meer
over willen weten dan is een van de technische coördinatoren altijd bereid dit haarfijn uit te leggen.

Wanneer moet het aangeleerd worden?
Nu de “Wanneer” vraag. Daarvoor is het gedrag en de kenm erken van kinderen van verschillende leeftijden (O19, O17, O15,
etc., waarbij O voor onder staat) bestudeerd, wat heeft geresulteerd in een overzicht van leeftijdsspecifieke kenmerken per
leeftijdscat egorie. Zonder hier nu op de details van deze kenmerken en alle voetbal aspecten inhoudelijk in te gaan heeft de
KNVB deze inzichten gebruikt om de “Wat wanneer?” vraag te beantwoorden. Het uiteindelijke zichtbare resultaat is in het
“jeugdvoetballeerproces”. Dit proces heeft de KNVB schem atisch weergegeven in onderstaand plaatje.
Natuurlijk is dit een ideale voorstelling en geldt dit niet voor iedereen. Zeker binnen een am ateurclub zullen er altijd kinderen
zijn die dit proces langzamer doorlopen (de grootste groep), maar er zullen ook enkele kinderen zijn die bovenstaand zelfs
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sneller doen. Dit zou dus kunnen betekenen dat een O13-lager team nog bezig is met het aanleren van O12-O7 vaardigheden.
De oorzaak zou kunnen liggen in de aanleg, de inzet en de bereidheid om te leren werken, maar er zijn ook spelers die later
instromen. Het verschil in niveau is een moeilijke kwestie waar de coördinatoren, trainers en leiders bij een amateurclub
dagelijks mee te maken hebben. In het voetbal wordt het niveau bepaald door de manier waarop een speler
voetbalhandelingen uitvoert in tijd (snel of langzaam) en ruimte (kleine of grote ruimte) waarin de voetbalhandeling wordt
uitgevoerd.
O7 (4 ½ – 6 jaar), doel: het leren beheersen van de bal.
De Mini’s m aken kennis met voetbal en ontwikkelen de basistechnieken. Er wordt getraind in kleine groepjes (veilige omgeving)
waarin kinderen de spelbedoelingen zelf leren ontdekken.
O8-O9-O10 (7 – 9 jaar), doel: doelgericht leren handelen met de bal.
Technische vaardigheden leren in relatie tot tijd, ruimte, snelheid en richting. Het resultaat moet zijn, het kunnen uitvoeren van
eenvoudige voetbalhandelingen zoals passen, schieten, aannem en, scoren, dribbelen, bal houden, bal afpakken. Individuele
vaardigheden (‘ik en de bal’).
O11-O12 (10 – 11 jaar), doel: leren samen doelgericht te spelen.
Spelinzicht moet worden ontwikkeld om samen te gaan voetballen, door middel van het spelen van eenvoudige
voetbalsituaties. Technische vaardigheden moeten worden doorontwikkeld.

O13 (12 jaar), doel: leren spelen vanuit een basistaak.
Het ontwikkelen van de basis spelrijpheid door duidelijker de taken per positie te kennen en weten toe te passen. Spelinzicht
en technische vaardigheden moeten worden door ontwikkeld door het spelen van vereenvoudigde voetbalsituaties.
O14-O15 (13 – 14 jaar), doel: afstemmen van basistaken binnen het team.
Het ontwikkelen van wedstrijdrijpheid. Taken per positie beheersen en teamtaken per linie ontwikkelen door het spelen van
kleine en grote wedstrijdvormen.
O16-O17 (15 – 16 jaar), doel: spelen als een team.
Het door ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid. Taken per positie beheersen, teamtaken per linie en linies onderling ontwikkelen
door het spelen van kleine en grote wedstrijdvormen.
O18-O19 (17 – 18 jaar), doel: presteren als team in de competitie.
Het ontwikkelen van competitierijpheid. Op de juiste manier zelfstandig uitvoeren van taken per positie, teamtaken per linie en
linies onderling. Het rendement (winnen van wedstrijden) van de wedstrijdrijping moet voltooid worden en mentale aspecten
kunnen bepalend zijn.
Hoe moet het aangeleerd worden?
Tenslotte rest ons nog de “Hoe” vraag toe te lichten. We zullen hier niet te diep ingaan op de “Hoe” vraag, daar zijn genoeg
boeken over volgeschreven. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk met opgeleide trainers te werken. vv Caesar stelt trainers in
de gelegenheid om op verenigingskosten cursussen (KNVB of andere) te volgen, onder voorwaarde dat deze trainers het
geleerde enige tijd zullen toepassen binnen de vereniging. Wanneer u als vrijwilliger interesse heeft om een opleiding te volgen
in het belang van de vereniging neem dan contact op met één van de jeugdcoördinatoren (zie voor contactgegevens de actuele
informatie op onze website www.vvcaesar.nl).
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Iedereen zal begrijpen dat de “Hoe” vraag afgestemd zal moeten worden op het “Wat, Wanneer” en daarmee is de
ontwikkelingsfase waarin spelers zich bevinden belangrijk voor de aanpak. Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat tijdens de
trainingen de trainers de hoofdrol spelen en in de wedstrijden de spelers. Wat bedoelen we hiermee:
De trainer speelt de hoofdrol en hij zal tijdens de trainingen veel praten en aandacht voor technische uitvoering en tactische
aspecten vragen, daarom zal alle aandacht op de trainer gericht moeten zijn.
De spelers spelen de hoofdrol tijdens de wedstrijden, zij kunnen dan naar eigen inzicht m aar wel binnen het gestelde kader
(gem aakte afspraken) het getrainde oefenen. De trainer gebruikt de wedstrijd enerzijds om het getrainde tot uiting te laten
komen m.b.v. aanwijzingen en anderzijds om te bekijken wat er meer geoefend moet worden.
vv Caesar heeft ervoor gekozen om de O8-O11 (2x per week) te trainen in kleine groepjes, veel balcontacten in voetbal echte
vormen. Alle vormen zijn erop gericht om de spelers individuele voetbalvaardigheden te leren. Tijdens wedstrijden laten de
coaches de spelers al een beetje kennis maken met de teamsport voetbal, de spelregels en de veldposities. Waarbij alle
spelers nog geen vaste positie zullen hebben, doch rouleren.
Wanneer voldoende geschoolde trainers beschikbaar zijn kan er ook team tactisch getraind worden (vanaf O10) om het
samenspel te ontwikkelen. De trainer zal aan de hand van de manier van coachen kinderen samen leren aanvallen en samen
leren verdedigen.
Bij de O13 wordt er een onderscheid gemaakt tussen O13-hoger en O13-lager. Het O13-hoger teams (O13-1) trainen veelal 2x
per week als team waarbij de trainer zijn eigen trainingsinhoud bepaalt op basis van de leeftijdsdoelstelling en binnen de VOP
afspraken. De O13-lager teams zullen minder team tactisch trainen maar krijgen wel dezelfde vormen aangeboden waar iets
meer nadruk ligt op het beleven van plezier. De O14 t/m O19 trainen allemaal als team met hun eigen trainer ook weer op
basis van het jeugdvoetbal leerproces en ons eigen VOP.
“Hebben we genoeg scheidsrechters voor alle wedstrijden?”
Het is een elke week terugkerende vraag. Er zijn steeds minder scheidsrechters beschikbaar voor het leiden van de
voetbalwedstrijden in Nederland. In de toekomst zal dit tekort, zo is de verwachting van de KNVB, steeds groter worden. Het
gaat niet alleen om het aantal beschikbare scheidsrechters, het gaat zeker ook om de kwaliteit. Actie is geboden!
Bij vv Caesar hebben wij hier aandacht voor, we hebben een scheidsrechtercoördinator die aandacht besteed aan werving en
behoud van neutrale verenigingsscheidsrechters. Tevens hebben wij een scheidsrechtercoach welke onze clubscheidsrechters
intern opleidt en coacht. Samen met ervaren KNVB-scheidsrechters worden vv Caesar leden, die interesse hebben om
wedstrijden te fluiten, begeleid en opgeleid om thuiswedstrijden op een neutrale manier te leiden. Leden die interesse hebben
om de KNVB-scheidsrechtersopleiding te volgen worden daartoe in de gelegenheid gesteld om zich ook als scheidsrechter te
ontwikkelen. Voorwaarden hierbij is wel dat zij als clubscheidsrechter zich minimaal voor een bepaalde periode nuttig maken
binnen onze vereniging. W e hopen met de uitvoering van deze activiteit een oplossing te bieden voor het tekort aan
scheidsrechters en het verhogen van de kwaliteit van onze clubscheidsrechters.
Door de nieuwe vormen die door de KNVB zijn geïntroduceerd zijn er tot en met de O10 geen scheidsrechters meer nodig. De
plaats van de scheidsrechter wordt ingenomen door de trainers van beide teams die de rol van spelbegeleider krijgen. Dit om
kinderen veelal zelfstandig hun spelletje te kunnen laten spelen en samen beslissingen te nemen waar zij zich in kunnen
vinden.

Teams samenstellen
Om alle spelers met al hun verschillende ontwikkelingsniveaus het voetbal goed te kunnen leren is het belangrijk om spelers,
die vergelijkbare tijd en ruimte nodig hebben om voetbalhandelingen met en zonder bal maken, samen te laten spelen. Dit komt
ten goede van de eigen ontwikkeling en het spelplezier. Al vanaf de O8 is dit van belang en wordt steeds belangrijker in hogere
categorieën, omdat nu eenm aal een speler zich m inder zal ontwikkelen wanneer hij in het spel te weinig of juist te veel
weerstand krijgt. Om groepen op ontwikkelingsniveau te laten trainen en wedstrijden te laten spelen moeten we verantwoord,
en op basis van de kennis en kunde van ons technisch kader teams samenstellen. Indelen is niet altijd leuk maar wel
noodzakelijk om het leerpr oces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Elk seizoen wordt de teamsamenstelling opnieuw bekeken. Per positie zijn spelers nodig die de taken kunnen uitvoeren. De
indeling van het voorafgaande seizoen geeft geen garanties/rechten voor het nieuwe seizoen, immers gaat het om de
ontwikkeling van het individu
Om spelers in te delen wordt binnen vv Caesar gelet op:
·
Zoveel mogelijk ontwikkelen met leeftijdsgenoten
·
Technische kwaliteiten (de tijd en ruimte die een speler nodig heeft om zijn handelingen te maken en de keuzes die
hij/zij daarbij maakt)
·
KNVB-regelem enten (met betrekking tot dispensatie)
·
Gedrag, coachbaarheid
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·

sportiviteit en respect

·

kan of wil hij/zij zich aan afspraken houden?

·

is er bereidheid en durf om nieuwe dingen te leren?

·

hoe is het gedrag in een groep?

·

inzet en spelbeleving: aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden?

·

het spelen met hart en ziel.

Het technisch kader (trainers en technisch coördinatoren) doet elk jaar zijn best om de teams zorgvuldig en objectief samen te
stellen, maar het is altijd moeilijk om dit naar ieders tevredenheid te doen. Binnen één team zullen er natuurlijk altijd verschillen
tussen spelers zijn. De trainers en technisch coördinatoren zullen er altijd voor proberen te zorgen dat elk t eam voldoende
aanvallende en verdedigende spelers heeft en alle teams voldoende kwaliteiten bevatten zodat, in de competities waarin zij
uitkomen, de teams goed kunnen mee doen. Tot en met de O12 is het vooral veel leren op verschillende posities om te
ervaren. Vanaf de O15 gaan we ook kijken naar de juiste verdeling 1 e en 2e jaars in zit (indien mogelijk).
Met vriendschappen willen wij veelal rekening houden, maar in sommige situaties kan het zelfs juist een reden zijn om kinderen
in hun eigen belang (voetbalontwikkeling) of het teambelang (rust en een goede sfeer) niet bij elkaar in één team te plaatsen.
Wij gaan ervan uit dat kinderen in hun nieuwe team nieuwe vriendschappen zullen opbouwen.
Toch zijn er ouders die moeite hebben met de samenstelling en de keuzes van het kader. De spelers vinden het prima, ze zijn
het gewend! Kinderen die ergens bedreven in zijn (of minder bedreven), willen het liefst spelen met kinderen die ongeveer
hetzelfde niveau hebben en dan spelen vriendschappen voor hen vaak een ondergeschikte rol. Daarom hopen wij van kinderen
en vooral ouders op reële verwachtingen en begrip voor de keuzes van het kader. Mensen verschillen nu eenm aal van mening
en daarom kan er altijd om toelichting van keuzes gevraagd worden, maar uiteindelijk stelt het technisch kader in overleg met
de trainers de teams samen. Wij vragen de gemaakte keuzes te respecteren, ook in de gevallen waarin we niet tegem oet
hebben kunnen komen aan u verwachtingen en wensen. We hopen dat u ons vertrouwd op onze deskundigheid.
Indien zich de situatie voordoet dat een team één of enkele spelers te kort komt (door blessures, ziekte of andere vorm van
afmelding), wordt er altijd in eerste instantie binnen de leeftijdscategorie van onderop doorgeschoven. De speler die volgens de
trainers en coördinatoren van een lager team het beste voor de vacante positie in aanmerking komt schuift dan door. Mochten
spelers binnen de leeftijdscategorie van lagere teams voor de vacante positie niet in aanmerking komen, dan kan er zelfs
besloten worden om talentvolle spelers uit een lagere leeftijdscategorie door te schuiven.
Jaarlijks maar ook gedurende een voetbalseizoen wordt de ontwikkeling van spelers door de trainers, technisch coördinatoren
en hoofd jeugdopleiding nauwlettend in de gaten gehouden en kunnen er dus noodzakelijke tijdelijke of structurele
verschuivingen plaatsvinden. Dit wordt altijd over een langere periode bekeken (we gaan niet over één nacht ijs). In het belang
van het kind zal te allen tijde voorkom en moeten worden dat een speler wordt doorgeschoven en deze speler boven zijn
kunnen moet presteren en daarmee overvraagd wordt. Dat is niet leuk, geen veilig leerklimaat en is nooit in het belang van het
individu.
De ontwikkeling van een speler kan zo goed zijn dat deze speler, eerder dan door de KNVB voorgeschreven, wordt
doorgeschoven naar een oudere leeftijdsgroep (bv van O15 naar de O17). Voorwaarde is dat een speler eraan toe moet zijn en
dus aan alle te beheersen facetten van de leeftijdscategorie, die hij ontgroeid is, moet voldoen. Voor de staf zijn deze
beslissingen niet altijd gemakkelijk en vaak complex om met alle facetten rekening te houden, daarom vragen wij om begrip
voor deze situaties. De individuele ontwikkeling gaat dan voor op het teambelang. Dit tijdelijk of structureel doorschuiven biedt
weer nieuwe kansen voor andere spelers die dan zullen opstaan. In bijzondere situaties (in het belang van het kind of het team)
heeft de technisch coördinator ook gedurende het seizoen de mogelijkheid een speler naar een lager team te zetten.
Van spelers, ouders en trainers van vv Caesar wordt verwacht dat zij in clubbelang aan dit soort noodzakelijke verschuivingen
hun medewerking verlenen. De technisch coördinator kan, indien nodig in het clubbelang, een bindende beslissing nemen.

Afspraken
Trainingen en wedstrijden zijn er om plezier te hebben in het spelletje maar zeker ook om te leren voetballen. Om te kunnen
leren is er een veilig & rustig klimaat nodig. Dit kan niet als een trainer voortdurend kinderen op hun gedrag moet aanspr eken.
Daarbij moet natuurlijk niet vergeten worden dat we met kinderen te maken hebben, maar respectvol gedrag volgens normaal
geldende omgangsvormen mogen we van onze (jeugd) leden verwachten. En als iedereen zich aan de afspraken houdt, heb je
meer plezier en meer tijd om lekker te voetballen.
Je kunt verschillende soorten afspraken onderscheiden, zoals: praktische afspraken, voetbalafspraken, omgaan met materialen
en omgangsvormen.
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-

Praktische afspraken
·
·
·
·
·
·

-

Voetbalafspraken
·
·
·

-

op tijd komen;
op tijd afmelden;
vervoer;
douchen na training en wedstrijd;
opruimen ballen, hesjes, doeltjes;
kleedkamer netjes achterlaten.

wisselbeleid;
rol aanvoerder;
wie speelt waar?

Omgangsvormen
·
·
·
·

·

binnen het team; behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden, dus scheldt, pest of beledig niet;
ten opzichte van trainer, leider, tegenstander en scheidsrechter;
respecteer de beslissingen van de scheidsrechter / assistent- scheidsrechter;
Nederlands spreken binnen het team, en zeker bij een wedstrijd. Dit vinden we belangrijk omdat een ander zich
buitengesloten kan voelen en dat bevordert niet de sfeer en het onderling contact.
netjes een handje geven bij aankomst en vertrek.

Afspraken maken met een O8 t/m O12 team
Bij pupillen houden we het simpel; je kunt afspraken verdelen in ‘wat doen we wel’ en ‘wat doen we niet’. Bijvoorbeeld:
-

Wat doen we wel: op tijd komen.

-

Wat doen we niet: schelden op elkaar, op de tegenstander of op de scheidsrechter.

Afspraken maken met een O13 t/m O19 team
Spelers van deze leeftijd kunnen vaak zelf al bedenken wat belangrijk is. Ze zelf laten meedenken over de afspraken zal de
acceptatie vergroten, ze zullen eerder hun ‘eigen afspraken’ nakomen. Bij de oudere spelers zullen we beginnen met de vraag
wat ze zelf acceptabel vinden. Zo stimuleer je een discussie hierover en worden mogelijke verschillen tussen spelers duidelijk.
De vv Caesar gedragscode is altijd het uitgangspunt. We proberen het concreet te maken. Wat is sportief spelen, wanneer heb
je respect voor je medespeler (bijvoorbeeld door niet te schelden bij een gemaakte fout) of tegenstander?
Wat verwachten wij van ouders en spelers……
Om alles gedurende een geheel seizoen goed te laten verlopen, willen we vooraf vragen, aan zowel de spelers als de ouders,
om deze afspraken zo goed als het kan te respecteren en na te leven. De afspraken dienen de in hoofdstuk 3 benoemde
gemeenschappelijke doelen, die we samen (spelers, trainers en ouders) gaan proberen te bereiken. Indien het, om welke
reden dan ook, niet mogelijk is om welke afspraak dan ook na te komen, zouden wij daar graag vooraf over willen praten.

Prak sche afspraken
Tijd (op tijd komen, tijdig afmelden en afgelasting)
Voetbal is een teamsport, om één en ander hieromtrent goed te laten verlopen, vragen wij om enige discipline wat betreft het
melden van aan- of afwezigheid tijdens wedstrijden. Het is prettig wanneer iedereen de afgesproken tijden respecteert. Dus
kom op tijd! De trainers verstrekken aan het begin van het seizoen een lijst telefoonnummers en e-mailadressen (wanneer u dit
goed vindt). Iedereen kan via verschillende bronnen op de hoogte zijn van het wedstrijdprogramma. De trainers zullen hier
wekelijks met spelers over spreken. De website van vv Caesar wordt dagelijks voorzien van het meest actuele programma voor
alle teams. Verder heeft de KNVB een website (www.voetbal.nl) en een app waarop competitieprogramma, -uitslagen en standen te vinden zijn.
Trainingstijdstip: zie voor de actuele trainingstijden per groep www.vvcaesar.nl
Thuis- en uitwedstrijden: worden tijdig bekend gemaakt op de website en het informatiebord, alsmede op www.voetbal.nl
en de dito app hiervan.
Mocht je verhinderd zijn of het niet halen om op tijd te zijn, dat kan gebeuren en is dat geen probleem, meldt dit wel tijdig (liefst
niet één uur vooraf) bij: in eerste instantie de trainer/leider of anders bij de betreffende coördinator. De trainers gaan ervan uit
dat, wanneer er geen melding van afwezigheid is geweest, alle spelers aanwezig zullen zijn. Spelers die niet komen,
benadelen hun teamgenoten. Bij de pupillen kunnen ouders weleens verhinderd zijn, maar zoon/dochter zou gewoon kunnen
komen voetballen. Dan kan de noodzakelijke begeleiding en vervoer via de trainer, één van de leiders of een andere ouder
geregeld worden. Bespreek dit tijdig met elkaar.
Waarom is de tijd zo belangrijk? Voor iedereen is het prettig om alle geplande voorbereidende activiteiten (omkleden, praatje,
warming-up en de wedstrijd of een training) in alle rust af te handelen. Ook dit heeft met plezierbeleving te maken. Rust en de
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juiste voorbereiding zijn van groot belang voor de concentratie die spelers op het veld moeten hebben! Een gehaast e
voorbereiding kan het spel van kinderen enorm negatief beïnvloeden. Spelers op het veld moeten met voetbal bezig zijn en niet
met schoenen die niet goed gestrikt zijn, drinkflessen die vergeten zijn etc…., dus met van alles behalve voetbal.
Voor het verzameltijdstip is het gezellig om even ontspannen naar de wedstrijd toe te kletsen. Ook na afloop van de wedstrijd is
het leuk wanneer we de tijd (30 min.) zouden kunnen nemen om gezamenlijk in de kantine de wedstrijd te evalueren. Dit is
geen verplichting maar wel sfeer bevorderend. Mooie acties, doelpunten, keeperreddingen, scheidsrechterbeslissingen of
trainer keuzes kunnen dan na afloop in een rustige sfeer besproken worden.
Algehele afgelastingen worden vermeld op NOS teletekst pagina 603. Bij twijfel over de doorgang van een wedstrijd nemen de
spelers/ouders/verzorgers zelf het initiatief om de website te raadplegen of te bellen naar de trainer, jeugdcoördinator of het
clubgebouw voor informatie (tel. 046-4372036).
Vervoer
Voor vrijwel alle uitwedstrijden van onze jeugdteams zijn er auto’s nodig. Bij de O8 t/m O12 zijn er vaak nog geen problemen
rondom vervoer. Maar vanaf de O13 zien we de betrokkenheid en interesse van ouders afnem en. Van ouders vragen wij om
enige betrokkenheid en interesse in de hobby van u kind te hebben en te houden door o.a. te helpen bij het vervoeren van de
teams voor uitwedstrijden.
Vaak probeert een leider het vervoer voorafgaand aan een seizoen of een wedstrijd te regelen. Dit kan per team, trainer of
leider verschillen. Mogelijk wordt er een vervoerschema opgesteld dat tijdig wordt gecom municeerd. Is men alsnog verhinderd
dan s.v.p. onderling ruilen of contact opnemen met één van de leiders. Voor inhaalwedstrijden wordt hetzelfde schema
aangehouden zoals dat voor de oorspronkelijke wedstrijd gold.
Hygiëne (kleding & douchen)
Op wedstrijddagen willen wij vragen om niet op voetbalschoenen naar het sportpark te komen. De wedstrijden t/m de O9 zijn
vaak zo vroeg dat dit wel de meest praktische oplossing is. Vanaf de O10 zijn de tijden een stuk aangenamer en zijn de
kinderen zelfstandig genoeg om zichzelf om te kleden. Sportkleding mag natuurlijk, maar neem dan schone kleren en
schoenen mee om na de wedstrijd te wisselen.
Ook hier weer een korte toelichting over het waarom. In het verleden is het voorgekomen dat kinderen in hun voetbaltenue
(incl. voetbalschoenen) naar wedstrijden kwamen. Bij uitwedstrijden betekent dit dat deze spelers in deze kleding komen
voetballen en weer in auto’s vervoerd werden. Dit is niet alleen niet hygiënisch voor de betreffende persoon zelf, maar ook
interieurs van auto’s kunnen erg smerig geworden. Daarom willen wij vragen om de kleedkamers te gebruiken om van
vrijetijdskleding naar sportkleding te wisselen en omgekeerd, dus niet meer op voetbalschoenen naar de accommodatie
komen. Bijkomend aspect is veiligheid, noppen van voetbalschoenen krijgen scherpe randjes wanneer ze op stenen
ondergrond wordt gebruikt.
Douchen hoort erbij! Na elke wedstrijd is bij de meeste verenigingen de mogelijkheid om te douchen. Verplichten is niet
mogelijk, maar wij zouden willen vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van het douchen na een wedstrijd. Het is
belangrijk voor kinderen om dit van jongs af te leren zodat er op latere leeftijd rondom het douchen geen problemen ontstaan.
Naast dat het hygiënisch is en erg fijn om na een lichamelijke inspanning even te douchen, is het ook gezellig om met je
teamgenoten onder de douche nog even na te kletsen. Dit versterkt het teamgevoel. Dus neem op zaterdag shampoo en/of
zeep, een handdoek, schone kleding en doucheslippers mee. De doucheslippers zijn zeker geen overbodige luxe!
Tot en met de O13 willen we graag dat naast de trainer of leider een ouder in het kleedlokaal aanwezig is tijdens het douchen.
Wanneer m eiden in een jongens team spelen zullen zij een eigen ruimte ter beschikking krijgen, dit kan vaak zonder toezicht of
onder begeleiding van twee moeders.
Spullen en materiaal, kleedlokalen en fietsen
vv Caesar investeert jaarlijks in nieuw m aterieel (reclam e borden, doelen, netten, ballen, pionnen, hesjes en nog veel meer).
Helaas gaat ook een deel van de uitgave richting renoveren, repareren en vernieuwen. vv Caesar wil deze kostenpost zo
gering mogelijk houden en daarom vragen wij om alle verenigingsspullen met respect en zorg te behandelen. Gebruik de
kleedlokalen waarvoor ze bedoeld zijn. Dus niet voor het schoonmaken van schoeisel etc. en laat het kleedlokaal altijd netjes
achter. Tassen kunnen tijdens onbewaakte momenten in de daarvoor bestemde lockers worden afgesloten. De sleutel wordt
beheerd door de accommodatiebeheerder of de betreffende elftalbegeleider.
De trainers, leiders en andere toezichthouders zullen spelers die verenigingseigendom niet met respect en zorg behandelen
aanspreken en bij regelm atige herhaling hierover met de ouders in gesprek gaan.
Degenen die per fiets naar het sportcomplex komen, kunnen deze stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Er wordt zo
goed mogelijk toezicht gehouden op de fietsenstalling. Toch is het meermaals voorgekomen dat fietsen en scooters werden
gestolen. Voor diefstal en beschadiging kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
Fiets alleen daar waar het is toegestaan. Dat wil zeggen, fietsen op de voetpaden binnen de accommodatie is verboden.
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Voetbal afspraken
Voetballen is een teamsport. Om een team in het veld optimaal te laten functioneren zijn afspraken nodig. Deze afspraken zijn
in het belang van het team en een trainer/coach zal er altijd voor proberen te zorgen dat iedereen binnen zijn t eam zich aan
deze afspraken houdt.
In het jeugdvoetbal t/m O17 vergeten we de tegenstander en richten ons vooral op datgene waar we zelf invloed op kunnen
hebben, ons eigen team. Het gaat bij jeugdvoetbal in eerste instantie om het opleiden van voetballers, niet om het winnen van
wedstrijden. De trainers zullen slechts in uitzonderlijke gevallen het spel van het eigen team aanpassen aan het spel van de
tegenstander om de wedstrijd te kunnen winnen. Als een tegenstander beter is, dan is dat zo, en wordt er geprobeerd vooral
het eigen spel te blijven spelen en te leren! Bij de O19 wordt er gespeeld om in de competitie zo hoog mogelijk te eindigen,
waarmee het soms nodig is om het eigen spel aan dat van de tegenstander aan te passen om de wedstrijd te kunnen winnen.
Coaching
De coach is verantwoordelijk voor de opstelling. Wij vragen de keuzes van de coach hieromtrent te respecteren. Daarnaast
geeft de coach de spelers vaak specifieke taken mee, die moeten leiden tot een verbetering van het individuele of het
teamspel. W anneer ouders of andere supporters zich tijdens een wedstrijd of training verbaal gaan mengen in het geven van
aanwijzingen kan dit de voetbalontwikkeling van het kind in de weg staan, wat niet de bedoeling kan zijn. Voor kinderen is het
erg verwarrend van twee kanten gecoacht te worden.
Voorbeeld:
Een team traint al een aantal weken het beter leren verdedigen. Tijdens de wedstrijdbespreking in het kleedlokaal voor
aanvang van de wedstrijd heeft de trainer zijn doelstelling met de spelers besproken, terwijl de ouders in de kantine genieten
van een lekkere kop koffie. Afgesproken is om bij balverlies (dus, de bal is dan in bezit van de tegenstander) met het hele team
in te zakken naar eigen helft en het veld klein te maken. Het scoren wordt voor de tegenstander moeilijker omdat er zo veel
spelers achter de bal zijn.
De wedstrijd begint. Na een aantal minuten voetballen, ziet de vader van de spits dat zijn zoon zich steeds laat terugzakken
naar eigen helft. De vader is van mening dat hij veel dieper moet spelen om een doelpunt te maken. Hij schreeuwt: “Kom op,
naar voor! Aanvallen! Ga die bal afpakken en scoren”.
Welke situatie in nu ontstaan voor de spits? De trainer zegt “terugzakken” en de ouder zegt “diep spelen”. Daar kinderen nu
eenmaal zeer loyaal aan hun ouders zijn, willen ze ook naar vader luisteren. Deze situatie veroorzaakt bij kinderen verwarring
die kan leiden tot onzekerheid. Kinderen weten niet meer wat ze moeten doen.
Voor de trainer staat de voet balontwikkeling en het plezier van elke speler, maar zeker ook van het team, centraal. Het scoren
van de spits was in de doelstelling van de trainer voor deze wedstrijd van ondergeschikt belang. De trainer wilde met zijn team
proberen doelpunten te voorkomen. Het handelen van deze vader ondermijnt het gezag van de trainer. Hierdoor zijn kinderen
voor een trainer niet meer coachbaar.
Dit soort situaties willen we bij vv Caesar voorkom en. Naast de verwarring voor het kind worden de doelstellingen van de
trainer zo nooit bereikt.
Advies: ‘neem wat vaker afstand en laat de trainer en de speler lekker zijn eigen gang gaan’

Positief coachen
Bij vv Caesar benaderen we elkaar altijd op een sportieve positieve manier. We proberen elkaar open, eerlijk maar met respect
te benaderen en aan te spreken. Binnen een teamsport is dat zeer belangrijk! "Goed gedaan" werkt honderd keer beter dan
"slecht gedaan". Daarom proberen we tijdens wedstrijden niet te reageren op dingen die mislukken, daar zijn trainingen voor.
Hier volgen een aantal quotes:
- Probeer iedereen positief te benaderen, niemand maakt expres fouten.
-

Samenwerken betekent elkaar helpen, steunen en van elkaars fouten te leren.

-

Accepteer opmerkingen, want ze zijn bedoeld om de speler en het team beter te maken

-

Wees niet jaloers, leer van iemand die iets beter kan en werk keihard om je te verbeteren

-

Help elkaar om beter te worden!

Wisselbeurten tijdens wedstrijden
De trainers zullen erop toezien dat elke speler (m.u.v. geblesseerde of gestrafte spelers) over een heel seizoen (competitie-,
oefenwedstrijden en toernooien) ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Ongeacht de individuele kwaliteit. Als het in belang van het
competitieverloop gewenst is dat in een wedstrijd het ‘sterkste team’ wordt opgesteld, dan moet de coach dit motiveren aan de
technisch coördinator en of hoofd jeugdopleiding. Vanaf de O17 is het mogelijk dat er in het standaardteam steeds met een
bepaalde basisopstelling wordt gestart en dat niet iedereen altijd evenveel speelt. In een andere wedstrijd zullen de
speelminuten weer gelijk getrokken worden, zodat over het hele seizoen iedereen ongeveer evenveel speelminuten heeft. Het
wisselbeleid mag nooit tot gevolg hebben dat dezelfde spelers voortdurend wissel staan.
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Veldpositie
Natuurlijk kan je alleen voetballen als iedereen zijn positie houdt en weet wat de taken van de verschillende posities zijn. Tot de
O9 wordt hier nog niet al te veel aandacht aan gegeven, maar vanaf de O10 leeftijd wordt hiermee al begonnen. Ondanks dat
dit beperkend klinkt, kan elke speler vanuit zijn positie (aanvallend alsook verdedigend) leuke dingen doen. Bij vv Caesar willen
we opbouwend voetballen van achteruit, waarbij alle posities (dus ook verdedigers) een taak hebben in het aanvallen.
Daarnaast heeft elke positie een taak in het verdedigen, dus ook de aanvallers.
Dit betekent dat je als speler moet weten wat je op elke positie in bepaalde situaties moet doen. Hoe beter de veldpositie en de
bijbehorende taken duidelijk zijn, hoe makkelijker er automatismen ontstaan, waardoor er uiteindelijk beter gevoetbald wordt.
Elke veldpositie levert een belangrijke bijdrage aan de teamprestatie en we hebben elkaar allemaal nodig. Elke speler heeft zijn
voorkeuren, maar ook zijn individuele mogelijkheden. De trainers proberen met beide aspecten rekening te houden, maar er
zullen ook soms minder voor de hand liggende keuzes gemaakt worden. Iedereen moet zich aanpassen aan het team, maar
binnen het team moet iedereen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en zijn sterke punten te benutten. Om meer begrip te
ontwikkelen voor verschillende soorten taken binnen het team en de bijbehorende moeilijke aspecten ervan (of soms door
overmacht, blessures of afmeldingen) kan de trainer ervoor kiezen spelers regelmatig van positie te wisselen. Uiteindelijk
probeert de coach elke wedstrijd een zo goed mogelijke teamprestatie neer te zetten. Vaak wordt er voor de ontwikkeling van
het team maar ook voor de individuele ontwikkeling voor een wedstrijddoelstelling gekozen. Deze doelstelling is dan een
tactische teamdoelstelling en niet het winnen van de wedstrijd. Om de de manier van het tot stand komen van veldposities van
de trainer vooraf goed duidelijk te hebben wordt voor aanvang van de competitie door elke trainer een ouderuurtje belegt. Dit
uurtje wordt gebruikt om af te stemmen hoe spelers, ouders en trainer samen een zo leuk mogelijk seizoen willen gaan beleven
en verwachtingen over en weer te delen.
Trainingen
Om het maximale uit de individuele mogelijkheden van elke speler te halen, willen wij vragen om de spelers zo veel als
mogelijk aan trainingen en andere activiteiten deel te laten nemen. Zo kan een team over de hele breedte groeien en zullen er
geen spelers achterblijven in hun ontwikkeling t.o.v. teamgenootjes.
Blessures en rust
Ook de trainers beseffen dat op vrijdag het weekend begint. Toch is het vooral voor jonge kinderen (5 t/m 10 jaar) niet
bevorderlijk voor de voetbalprestatie wanneer zij pas laat in bed liggen. Iedereen zal zijn eigen norm hanteren, en het ene kind
heeft meer slaap nodig dan het andere. Het is voor de coach en de medespelers wel zo prettig om op zaterdagmorgen met
uitgeruste spelers aan een wedstrijd te beginnen.
Iedere volwassene zal beam en dat wanneer je moe bent, het concentratievermogen om aan opdrachten te werken beperkt is
en vaak gaat dat ook gepaard met gebrek aan ‘drive’ en inzet. Vermoeidheid kan ook leiden tot blessures: door het maken van
ongecontroleerde bewegingen die hun oorsprong in de vermoeidheid kunnen hebben.
Er zullen zich natuurlijk altijd situaties kunnen voordoen waarbij het onmogelijk is om hier rekening mee te houden. Mocht het
toch voorkomen dat het te laat is geworden, het kind een blessure, misselijkheid, hoofdpijn of een ander pijntje heeft, laat het
de coach dan weten. De coach weet dan waarom iem and niet in zijn normale doen is en kan daar in zijn coaching rekening
mee houden. Dit is prettig voor de speler zelf, voor de coach en bovenal voor het team!

Omgangsvormen

Het incident eind 2012 met de grensrechter in Alm ere heeft slechts voor meer aandacht gezorgd voor iets waar vv Caesar altijd
mee bezig is. Nam elijk ervoor zorgen dat de leden van vv Caesar en bezoekers van sportpark De Carmel zich veilig voelen op
het complex. Om dit te bereiken willen wij iedereen nog meer bewust maken van de termen Sportiviteit en Respect (S&R).
Caesar heeft een goede naam binnen de regio en dit komt voor een groot deel door het reeds goede gedrag van de Caesar-
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leden. Dat willen we zo houden en daarom mogen we niet stil blijven zitten. W e denken een goede plezierbeleving via een nog
betere S&R-houding van iedereen te kunnen bereiken. Daarvoor hebben we een gedragscode opgesteld om iedereen kort en
bondig te informeren over wat wij als voetbalvereniging belangrijk vinden en van bezoekers (in welke hoedanigheid dan ook)
van sportpark De Carmel verwachten.
Ze vormen het cement van de vereniging en geen voetbalclub kan zonder ze: vrijwilligers. Waar kinderen mondiger worden en
ouders veeleisender zijn er voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken. Verenigingen zoals vv Caesar
kunnen alleen bestaan door het enthousiasme, de inzet en de betrokkenheid van al onze vrijwilligers die hun vrije tijd
belangeloos in het voetbal willen steken. Om ervoor te zorgen dat deze mensen jarenlang met plezier hun verrichtingen voor
de vereniging kunnen blijven doen is het van groot belang dat zij respectvol benaderd worden, door zowel ouders maar zeker
ook door de kinderen/spelers. Voor iedereen die lid is van vv Caesar geldt naast de hier besproken afspraken over sportiviteit
en respect, het huisreglement en de gedragscode. Voor het actuele huisreglement verwijzen wij naar onze websit e.
Luisteren
Om t e kunnen werken aan verbeteringen en vooruitgang te boeken met een team zal er naar elkaar geluisterd moeten worden.
Luisteren betekent hier niet “gehoorzam en”, maar is aandacht hebben voor diegene die aan het woord is. Wanneer de trainer
steeds om aandacht moet vragen is dat ronduit vervelend, dit verstoort het ontwikkelingsproces voor anderen.
Kinderen hebben een duidelijk kader en structuur nodig, anders wordt het een zooitje en is er geen houden meer aan.
Wanneer het een zooitje wordt gaat dit ten koste van het plezier van iedereen (trainers, spelers en ouders). Er moeten daarom
duidelijke regels en orde zijn. Op school is dat voor iedereen vanzelfsprekend, maar tijdens besprekingen op een training of
voor een wedstrijd op de voetbalclub zeker ook.
Iedereen moet zich daaraan houden, ook de begeleiding. Als een begeleider het woord heeft luistert de rest. En als iemand
een vraag heeft, kan hij dat aangeven. Dan krijgt hij het woord en luistert de rest. Er wordt dus niet door elkaar heen
geschreeuwd ook niet door de trainers of begeleiders. Zo weet iedereen wat wel en niet kan.
Wanneer iemand zich hier niet aan houdt kan hij/zij ter bezinning even naar de dug-out verwezen worden (voor een redelijke
periode t.o.v. de reden van de straf).
De scheidsrechter en de tegenstander
Voor de wedstrijd is het wenselijk dat de scheidsrechter en de grensrechters begroet worden en dat er kennis wordt gemaakt,
door de coach en de begeleiding maar ook door de aanvoerder. Dit is bevorderlijk voor een goede sfeer in de wedstrijd. Je
spreekt elkaar dan niet voor het eerst wanneer er in de wedstrijd iets gebeurt. Bespreek met de scheidsrechter en de
coach/begeleiding van de tegenstander zaken zoals door wisselen en wat jullie doen bij ongewenst gedrag; de scheidsrechter
ziet niet alles. Bijvoorbeeld: een speler voor tien minuten wisselen?
Hoe onterecht een beslissing soms ook is, concentreer je op het voetballen, negeer de scheids. Niets mooier om hem na
afloop een vriendelijke (geen triomfantelijke) hand te geven en te bedanken voor de leuke wedstrijd. Wanneer er toch wordt
verloren worden na de wedstrijd de scheidsrechter en zijn assistenten bedankt, het is van groot belang dat iedereen in een
goede sfeer het veld verlaat.
Misdragingen
Verenigingen kunnen een (belangrijke) rol hebben binnen de opvoeding van kinderen. vv Caesar wil een kindvriendelijke club
zijn waar de begeleiding positief, stimulerend en vormend is. Er moet echter niet vergeten worden dat de vrijwilligers geen
beroepsopvoeders of pedagogen zijn, waardoor wij de vrijwilliger zeker geen specifieke opvoedtaken willen geven. Fatsoen en
respect dienen de kinderen vanuit hun ouderlijke opvoeding mee te krijgen.

De trainers proberen een veilige sfeer te creëren waarin fouten gemaakt mogen worden en waarin ‘durf hebben’ om iets te
doen wat je nog niet beheerst wordt beloond. Elkaar uitlachen of uitschelden om een mislukte actie wordt niet geaccepteerd.
Spelers die andere spelers uitlachen worden daarop aangesproken. Spelers die geen fouten meer durven te maken stagneren
in hun voetbalontwikkeling en dat willen wij voorkomen. Van fouten leer je!

Indien er tijdens trainingen of wedstrijden grove of kwetsende taal wordt gebruikt, als men onacceptabel gedrag vertoont of
over de grenzen van onze vrijwilligers gaat, zal dit bij herhaaldelijk voorkomen met de ouders besproken worden. Wanneer er
na gemaakte afspraken geen verbetering zichtbaar wordt, komt het “strafreglement normen en waarden vv Caesar” in beeld.
De normen en waarden hebben betrekking op
ongewenst gedrag op het veld tijdens trainingen of
wedstrijden maar ook gedrag daarbuiten rondom
de vereniging vv Caesar, naar medespelers maar
vooral naar al onze vrijwilligers. Zie voor meer
informatie “strafreglem ent normen en waarden vv
Caesar” op onze website.
Geweld
Gebruik van geweld wordt absoluut niet
getolereerd, zowel binnen als buiten het veld. Leden die zich hieraan schuldig maken, kunnen rekenen op een fikse schorsing
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of royement. Dit kan zonder meer door de vereniging worden opgelegd. Ook wanneer er sprake is van geweld voor of na een
activiteit of op weg ernaartoe of vandaan.
Wanneer er geweld voorkomt tijdens een wedstrijd zal hiervan te allen tijde melding worden gem aakt bij de KNVB, die conform
de daarvoor geldende richtlijnen zal handelen. De vereniging volgt hierbij in principe altijd de richtlijn van de KNVB.
Alcohol
Spelers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex, dat is bij wet verboden. Ook niet als ouders daar
toestemming voor zouden geven.

Tips voor ouders…..
We hebben nu gesproken over de technische kant van het voetbal en de richtlijnen van wenselijk gedrag van alle betrokkenen.
Zeker zo belangrijk is de aandacht voor de mentale ontwikkeling van de spelers: het willen presteren (“willen winnen”), het
willen nakomen van gemaakte afspraken, het omgaan met tegenslagen, de durf hebben om nieuwe dingen te proberen en het
durven fouten maken zijn van essentieel belang in het voetbalspel. Daar hebben de spelers de steun en het advies van hun
ouders bij nodig. Daarvoor is het van belang dat ouders ook trainers steunen in het naleven van gemaakte afspraken. Blijf
positief en steun kinderen ook wanneer het allem aal even tegenzit, stim uleer ze ook in het uitproberen van moeilijke
oefeningen op trainingen. Het leren incasseren van tegenslagen en omgaan met teleurstellingen hoort bij het leven en dit zal
de kinderen niet alleen in de sport verder helpen maar ook in hun ontwikkeling als persoon.
Ondanks dat verwachtingen vaak hoog zijn, faal je niet wanneer je een fout hebt gem aakt of hebt verloren. Je faalt als je het
opgeeft en niet opnieuw probeert. Steeds opnieuw blijven proberen, leren van de vorige situatie en het de volgende keer
proberen beter te doen betekent dat er geleerd wordt en dat de speler zich ontwikkelt.
Het aanmoedigen
Moedig je kind aan om het na een tegenslag gewoon weer opnieuw te proberen en te blijven doorzetten. Van een activiteit of
spel kun je ook genieten als je niet wint of succes hebt. Probeer niet het verliezen belangrijk te maken, maar laat ze merken dat
ze goed bezig zijn en goed hun best hebben gedaan, er wat van geleerd hebben en dat ze het de volgende keer opnieuw
kunnen proberen. In plaats van je kind te troosten en te sussen kun je hem beter laten weten dat je zijn gevoelens begrijpt en
hem wilt helpen een manier te vinden om met de situatie om te gaan. Daarin helpt een stabiele en consequente benadering.
De omgeving is onvoorspelbaar voor een kind wanneer zijn ouder steeds anders op hem reageert. Bijvoorbeeld de ene keer
boos worden als er zich een teleurstelling voordoet en de andere keer als reactie de gebeurtenis onverschillig wordt
weglachen. Het is in het belang van uw kind dat zijn omgeving niet grillig, maar stabiel is. Dus neem gevoelens van
teleurstelling steeds serieus zonder het te dramatiseren. ‘Het vertrouwen van een kind in de ouder, is de basis voor het
vertrouwen van het kind in zichzelf’.
Naast deze positieve benadering moet het wel realistisch blijven. Samen (zowel ouders als ook begeleiders) moeten we de
kinderen helpen een realistisch zelfbeeld te vormen. Een zelfbeeld moet dus zo realistisch mogelijk zijn. Niet positiever dan
gepast is en niet negatiever dan noodzakelijk is. Helaas heeft niet iedereen het talent van Wesley Sneijder of Arjan Robben.
Hoe beter we weten wat we kunnen of kunnen leren en wat we niet kunnen, des te beter kunnen we als team functioneren. Een
goede organisatie en exact van elkaar weten wat we kunnen en wie wat in welke situatie moet doen, is daarom van groot
belang.
De kinderen en de ontwikkeling van de kinderen staan voor de trainers centraal. Voetbal is een “keuze sport”. Gedurende het
spel moeten er in fracties van seconden steeds keuzes gemaakt worden. De spelers moeten de keuzes zelf leren maken: de
mom enten van dribbelen, passeren, passen (overspelen) of schieten zijn belangrijke keuzem omenten waarin ze door
supporters niet gecoacht moeten worden. Die beslissing moeten ze zelf nemen. Al doende leren ze of hun beslissingen goed of
juist niet goed waren! Door steeds voorafgaande aan een keuze, of na een gemaakte keuze te reageren gaat dit op den duur
afbreuk aan het zelfvertrouwen van de kinderen doen. De kinderen durven na verloop van tijd niet meer vrijuit te voetballen.
Actie maken, schieten of overspelen zijn dus geen aanmoedigingstermen voor ouders, maar coachmomenten van de coach.
Spelers krijgen zelfvertrouwen door het ervaren van succesbelevingen na hun eigen keuzes, waardoor ze zich ontwikkelen.
Spelers, begeleiding en supporters moeten altijd sportief zijn en respect tonen naar elkaar maar zeker ook naar de
wedstrijdleiding; de scheidsrechter en zijn assistenten (de grensrechters). Dit wordt ons door de persoon van de scheidrechter
niet altijd even gemakkelijk gemaakt, maar we moeten ons ook realiseren dat het geen makkelijke taak is en ook een scheidsof grensrechter kan een foute beslissing nemen. Uiteindelijk heeft de scheidsrechter altijd gelijk, ook als hij geen gelijk heeft.
Geen discussie, accepteren!
Van leiders, trainers en overig jeugdkader maar ook van ouders wordt verwacht dat ze ‘voorbeeldgedrag’ tonen, vóór, tijdens
en na de wedstrijd en trainingen van het eigen team. Wij willen de kinderen laten zien hoe het hoort. De houding van alle
volwassenen is belangrijk voor het team . Zorg voor een positieve, ontspannen uitstraling. Het gedrag (de reactie) van
omstanders heeft invloed op de wijze waarop spelers bij een omstreden beslissingen op de scheidsrechter zullen reageren.
Daarnaast leidt mopperen op de scheidsrechter spelers af en gaat dat altijd ten koste de individuele- en de teamprestatie.
Spelers zijn dan met andere zaken bezig dan met het uitvoeren van de afgesproken taken die in het veld uitgevoerd dienen te
worden.
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Om de voetbalontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen wordt er dus ook behoorlijk iets van de
ouders gevraagd. Wij vragen vooral om beleving, inzet en mooie acties op een positieve manier aan te moedigen en niet door
aanwijzingen te geven of te reageren op beslissingen van de scheidsrechter. Ondanks dat het “goed bedoeld” is, helpt het de
verkeerde richting op. Het leidt nl. tot verwarring bij de spelers.
Mocht je meer willen lezen over de rol van ouders bij het voetballen, hier volgen enkele titels:
¨ “Vaderkoorts”, van Martin Hendriksma (prachtig boek over prachtige carrièreperspectieven die hij zelf is misgelopen en die
hij met enthousiasme op zijn zoontje projecteert)
¨ “Vaders langs de lijn”, van Koen Vergeer.
¨ “Moeders langs de lijn”, van Sandra Blikslager (handboek voor voetbalmoeders)
Belonen
In een teamsport wordt winnen of verliezen bepaald door de teamprestatie! Elke speler is daarom even belangrijk voor het
team. Geen enkele veldpositie is belangrijker dan de andere. Een verdediger of keeper is minstens zo belangrijk als een
aanvaller (spits). Een wedstrijd kan niet alleen gewonnen worden door een aanvaller en zijn doelpunten, m aar er zullen ook
doelpunten van de tegenstander voorkomen moeten worden. Spelers maar ook ouders vinden scoren vaak het belangrijkste,
maar dat is slechts een onderdeel van het spel. Elke positie dient bezet te worden. Scoren wordt door de spelers vaak als het
leukste ervaren, mede omdat daar altijd veel aandacht naar uitgaat van om standers. We kennen allemaal de vraag wel: “heb je
gescoord?”. Daarom willen wij ouders (opa’s en oma’s) vragen om het scoren van een doelpunt niet over te waarderen (bv
door beloningen). Omdat het moeilijker is om een verdediger, middenvelder of keeper te belonen dan een scorende spits,
willen wij vragen om de spelers niet te gaan belonen voor een gescoord doelpunt. Dat zou ten koste van het samenspel gaan
en het geeft scoren een onnodige lading. Een beloning (€’s) verdienen wordt belangrijker dan het samen voetballen, en juist om
dat laatste draait het bij voetbal om.
Een mooie actie in de vorm van een schijnbeweging of een schitterende pass of assist en een uitstekende redding van de
keeper zijn even knap! Wij (de omstanders) kunnen verschillende onderdelen van het voetbal voor de kinderen belangrijk
maken, maar het meest positieve is om de teamprestatie te belonen en niet het individu.
Ondanks dat je met bovenstaande rekening hebt gehouden, kan er in het veld toch een situatie ontstaan die dreigt uit
de hand te lopen. Wat kan je doen?
Wanneer een wedstrijd beladen is, vanwege spanningen uit eerdere wedstrijden of de stand in de competitie, zou misschien
tijdens een ontspannen moment voorafgaand aan de wedstrijd contact kunnen worden gelegd met de ouders van de
tegenstander. Wanneer je dat vooraf doet kom je er samen in geval van een conflict tijdens de wedstrijd gemakkelijker uit. En
probeer in geval van onrust binnen de lijnen geen olie op het vuur te gooien, door provocerende opmerkingen te roepen, vanaf
de kant. Uiteindelijk is het beleven van voetbalplezier voor iedereen het ultieme doel van het spel.
Hoe zorg je dat de spelers de scheidsrechter in zijn rol accepteren?
·
Geen discussie, accepteren! Stimuleer kinderen zich aan deze afspraak te houden. Het helpt niet om je op de
scheidsrechter te richten, daar ga je niet beter van voetballen. Probeer uit te leggen dat het voor het team beter is dat
iedereen zich concentreert op zijn eigen spel en niet bezig is met de scheidsrechter of de tegenstander.
·
Probeer te begrijpen hoe moeilijk het is om scheidsrechter te zijn; hij heeft geen ogen in zijn rug.
·
Ook scheidsrechters maken fouten, net als voetballers dat elke wedstrijd doen. Dat mag!
·
De scheidsrechter is vaak van de eigen club. Hij kan soms beslissingen nemen die in het voordeel zijn van deze club.
Bespreek met je team van tevoren hoe je daarmee om moet gaan.
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Uitwedstrijden
Uitspelen kan heel anders zijn dan thuis spelen. Als thuisspelende ploeg ontvang je de tegenstander bij jouw vereniging binnen
de eigen sfeer. De tegenstander en de ouders zullen zich aanpassen. Bij uitspelen kom je met je team in de sfeer van de
vereniging van de tegenstander.
Welke verschillen in voetbalbeleving kun je tegenkomen en hoe kun je daarmee leren omgaan?
De sfeer van de vereniging van de tegenstander kan behoorlijk verschillen:
- van stad naar platteland of andersom.
-

van heel prestatiegericht of ruw spelend naar puur voor de lol.

-

van een witte of gemengde club naar een Surinaamse of Turkse of Marokkaanse club.

De verschillen in beleving van het voetbal tussen verschillende culturen kunnen groot zijn, bijvoorbeeld op het gebied van:
- temperament: snel emoties laten zien (woede, blijheid), fanatieker in het spel.
-

individuele technische hoogstandjes zoals pingelen en een panna maken, die soms hoog in aanzien staan.

-

een sterk groepsgevoel.

-

een sterke hang naar de eigen cultuur bij junioren in de puberteit die zoeken naar hun eigen identiteit.

Bespreek met kinderen de verschillen die je denkt tegen te komen wanneer je een uitwedstrijd speelt. Bedenk ook hoe jij en de
overige ouders met je eigen gedrag overkomt bij die tegenstander.
Het kan gaan om zaken als:
- ruw spelen.
-

fanatieke supporters.

-

discriminerende opmerkingen.

-

elkaar niet kunnen verstaan op het veld.

Bereid je voor op een andere voetbalbeleving. Jezelf maar ook de kinderen zijn zich dan extra bewust van de invloed van je
eigen gedrag op de tegenstander en omgekeerd.
Tenslotte
Door al deze verschillen kom je dus in verschillende situaties bij diverse verenigingen/tegenstanders terecht. Het is niet
gemakkelijk om in al deze verschillende situaties de juiste dingen te doen. Onthoud goed dat wanneer jezelf de ander met
respect benadert je dat ook meestal terugkrijgt. Daarom willen wij als vv Caesar onze sportiviteit-en-respect-cultuur uitdragen
ook op de accommodatie van de tegenstander. Goed voorbeeld doet volgen!

Overige nu ge zaken
Voetbalkleding
vv Caesar stelt voor wedstrijden minimaal een shirt ter beschikking. Voor een effen witte broek en rode sokken dient elke
speler zelf te zorgen. Per team kan dit soms afwijken, informeer hiervoor bij de coach/trainer/leider van het team waarbij je bent
ingedeeld.
Aanmelden
Aanmelden als lid? Dat kan! In de Jeugdafdeling kan elk nieuw lid 4 weken gratis meetrainen voordat men lid wordt. Uiteraard
kunt u ook informatie opvragen. Voor informatie over voetbal kunt u zich wenden tot de technisch coördinatoren (zie voor
contactgegevens de actuele informatie op onze website www.vvcaesar.nl). Inschrijven kan op alle trainingsavonden van vv
Caesar via een inschrijfformulier (minimumleeftijd is 5 jaar) en een persoonlijk intake gesprek. Elk seizoen starten wij bij vv
Caesar rond midden mei met het trainen in de nieuwe lichtingen. Vanaf dat moment kunnen spelers die overkomen van andere
verenigingen mee trainen, om in aanmerking te komen voor een team dat het volgende seizoen namens vv Caesar aan de
competitie begint.
Contributie
Gezien het feit dat de vv Caesar vóór elk seizoen per lid de contributie aan de KNVB moet afdragen zal de vereniging de
kosten hiervan op een zo efficiënt mogelijke manier innen. Het innen van de contributie bij haar leden vergt voor de vereniging
(ondanks afgifte van machtigingen) veel tijd en energie. Om het voor iedereen zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken
heeft het bestuur besloten een CONTRIBUTIE-REGLEMENT te hanteren. Voor het meest actuele contributiereglement
verwijzen wij naar de website, hierin staat de hoogte van de contributies voor alle leeftijdsgroepen.
Het beëindigen van het lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend te gebeuren via de verantwoordelijke coördinator en bij de
ledenadministratie (zie voor contactgegevens de actuele informatie op onze website www.vvcaesar.nl).
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Vertrouwenspersoon
Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste
omgangsvormen kunnen helaas ook binnen een voetbalvereniging voorkomen. Wat voor de één een gr apje is, kan voor een
ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt
ervaren.
Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de
praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men
zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongew enst wordt
ervaren ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is.
In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die een geheimhoudingsplicht heeft en niets
doorvertelt. Een persoon die luistert en die niets doet, zonder eerst t e overleggen met jou over wat de beste oplossing voor het
probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen ze een vertrouwenspersoon.
In het kader van de ontwikkeling van onze vereniging is door het bestuur van vv Caesar besloten om te komen tot de invulling
van de functie “Vertrouwenspersoon vv Caesar” (zie voor contactgegevens de actuele info op onze website www.vvcaesar.nl).

Kampioen worden, belangrijk?
Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om tijdens de wedstrijd goed te presteren. Een goede prestatie is niet altijd af te meten aan
een gewonnen wedstrijd of een kampioenschap. Bij vv Caesar zien we prestaties ook in het licht van de voetbalontwikkeling
(beter worden) van het individu en het team.
Aan een wedstrijd winnen beleven de spelers veel plezier. We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat het allermooist na een
reeks overwinningen is dat je aan het eind van de competitie kampioen wordt! Maar dit mag nooit ten koste gaan van de
voetbalontwikkeling en het plezier van iedereen. Daarom is voor ons een kampioenschap niet belangrijk en geen doelstelling
op zich. In de voetbalopleiding van vv Caesar staat winst boeken en beter leren voetballen boven de wedstrijden winnen en
kampioen worden.
Hoe kun je het seizoen op een goede manier afsluiten, ook als je geen kampioen bent geworden?
Geen kampioen geworden? Niet getreurd. Ook dán zijn er genoeg mooie momenten om op terug te blikken. Als het goed is,
zijn jullie een hechter team geworden. Samen hebben jullie teleurstellingen verwerkt en samen hebben jullie doelpunten
bejubeld. Jij was erbij.
-

Aan het eind van een voetbalseizoen (ter afsluiting) bezoeken we meestal één of twee toernooien bij verenigingen in de buurt.

-

Een wedstrijd tegen de ouders kan een prachtige afsluiting zijn!

Toch kampioen? Doe bovenstaande ook wanneer je kampioen bent geworden.
Natuurlijk zit aan een kampioenschap een organisatie vast. Want de titel moet worden gevierd! De spelers krijgen bloem en,
worden getrakteerd in de kantine en ontvangen misschien zelfs ter herinnering een medaille of een ander aandenken
(georganiseerd door coach of ouders).

Slotwoord
Met deze gids trachten wij een duidelijk beeld te geven van vv Caesar. Vooral duidelijk, want het is wel zo fijn als u als lid van
onze vereniging weet waar u aan toe bent. Wij trachten de uitgangspunten zoals ze in deze gids verwoord zijn, waar te maken
en zullen steeds handelen in de geest van deze uitgangspunt en.
Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat bij vv Caesar. Ook hier worden fouten gemaakt, van hoog tot laag en van jong tot oud.
Dat is niet erg, want fouten maken mag, als er vervolgens maar ruimte is om elkaar daaropaan te spreken en tot een oplossing
te komen. Dat geldt voor u, maar zeker ook voor ons. Met het oog op de voortdurende verbetering staan wij dan ook open voor
uw mening. Schroom dus niet om zaken die voor verbetering vatbaar zijn onder de aandacht te brengen van het bestuur, de
coördinatoren of via de site (www.vvcaesar.nl)
SAMEN STERK!
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