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Aantallen
❖17 jeugdteams
❖191 jeugdleden

❖43 vrijwilligers als jeugdleider

Jeugd- en indelingsbeleid

❖‘Prestatie én plezier’
❖Hieraan geven we uitvoering door het hanteren van de
volgende criteria op hoofdlijnen voor de jaarlijkse
teamindeling*:
- leeftijd van de spelers
- de sterkste spelers per jaarlaag in het standaard team
- het standaard team voetbalt op het voor hen hoogst
mogelijke niveau
- als er in een leeftijdscategorie 3 teams gemaakt kunnen
worden, worden team 2 en 3 niet alleen op
voetbaltechnische, maar ook op basis van sociale
connecties tussen spelers ingedeeld.
- Als er in een leeftijdscategorie 4 teams gemaakt worden,
wordt het tweede team ook op basis van
voetbalkwaliteiten ingedeeld.
* De volledige indelingscriteria zijn vastgelegd in de brief over de
indeling voor het seizoen 19/20 (op te vragen bij de coördinator)

Voetbaltechnische commissie
❖ Op aanvraag van de jeugdleiders is de technische
commissie beschikbaar voor:
✓ Ondersteuningen bij opzet trainingen
✓ Assisteren bij trainingen
✓ Delen van de training overnemen
✓ Specifieke oefeningen
❖ In overleg met de trainers regelt de technische commissie
in maart / april 2021 gezamenlijke trainingen voor de
teamindeling voor het seizoen 2021/2022. Tevens zal de
technische commissie samen met de coördinator
aanwezig zijn bij een aantal wedstrijden per jaarlaag.
❖ De technische commissie zal dit seizoen een ‘rode draad’
opstellen voor de voetbaltechnische ontwikkeling van een
speler van FC Roerdalen over alle jaarlagen.

Jeugdcoördinator
❖Relatie naar de jeugdcommissie
❖Elftal-overstijgende belangen behartigen

❖Aanspreekpunt voor jeugdleiders
❖Escalatie voor jeugdleiders en ouders

Jeugdleiders
❖Eerste aanspreekpunt voor ouders en spelers

❖Verzorgen de trainingen en begeleiden de wedstrijden
❖Maken hun eigen afspraken met
✓ hun spelers over aanwezigheid, afmelden, vertrektijden,
enzovoorts
✓ de ouders over eventuele ondersteuning bij de
wedstrijden
❖Jeugdleiders kunnen met vragen bij hun coördinator terecht.
Voor wedstrijdgerelateerde zaken dient geschakeld te
worden met jeugdwedstrijdsecretaris
❖Ontvangen maandag 17-8-2020: sleutels (incl. ballenrek),
wedstrijdshirts, waterzak, bidon, aanvoerdersband en hesjes –
aftekenen bij ontvangst

Ouders
❖Rijden naar uitwedstrijden
❖Wassen wedstrijdshirts

❖Op verzoek van jeugdleiders helpen bij overige
hand-en-spandiensten zoals coaching, vlaggen,
schema opstellen etc.
❖Denk aan commitment richting je eigen team en
de vereniging: voetbal is een teamsport

Spelers
❖ Iedere speler zorgt dat hij/zij beschikt over:
✓ Wedstrijdbroekje van FC Roerdalen;
✓ Wedstrijdsokken van FC Roerdalen;
✓ Scheenbeschermers;

❖ Kleding en andere voetbal-gerelateerde zaken zijn te koop
bij onze kledingleverancier Xavi Sport: Groenstraat 98, 6074
EL in Melick of online: webshop.xavisport.nl

Spelers JO17 en JO19
❖ Spelers en speelsters geboren in het jaar 2003 dienen voor
1 september 2020 het spelregelbewijs te halen. Voor spelers
en speelsters geboren in het jaar 1998 t/m 2002 was dit al
eerder verplicht. Als leden uit het genoemde geboortejaar
het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen
2020/2021 niet voetballen.
❖ De JO17 en JO19 spelers worden ingedeeld als
spelleider/scheidsrechter bij de thuiswedstrijden van de JO8
t/m JO12 teams.

Trainingen
❖Mogen gestart worden in de week van maandag
17 augustus 2020
❖Het trainingsschema is te vinden op de website
van FC Roerdalen.

Trainingen
11 gouden trainingsregels:
1. Het is druk op de velden; houd rekening met elkaar.
2. Verdeel het veld naar verhouding indien meerdere teams
op één veld trainen.

3. Ruim na afloop van oefenvormen materialen die je niet
meer gebruikt zo snel mogelijk op, zodat de ruimte
effectief gebruikt kan worden.
4. Alle materialen schoon opruimen na de training, daar
waar je ze hebt gevonden.

5. Gebruik alle delen van het veld, zodat niet één gedeelte
overmatig belast wordt.

Trainingen
6. Laat de kleedlokalen na het douchen schoon achter.
7. Meisjes kunnen apart douchen in de daarvoor
aangegeven lokalen
8. Jeugdleiders zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van de
kleedlokalen.

9. Spreek elkaar op een respectvolle wijze aan op het
naleven van de regels.
10. Alle spelers hebben recht op een leuke en sportieve
training. Treed hard op tegen pestgedrag.
11. Voor vragen kunnen leiders terecht bij hun coördinatoren.

Wedstrijden
❖Voor de JO13 t/m JO19:
- bekerwedstrijden beginnen op 29 augustus 2020
- competitie begint op 19 september 2020
❖Voor de JO7 t/m JO12:
- competitie begint op 5 september 2020
- JO8-JO12 (nieuw): 4 blokken van 6 wedstrijden
- geen bekerwedstrijden
❖Informatie over de wedstrijden is te vinden op de
voetbal.nl app
❖Denk aan de mail over de instellingen van de Voetbal.nl
app.
✓ Ouders beheren de gegevens van de speler (ouders
van kinderen tot 16 jaar)
✓ Dit vanwege de nieuwe privacywet AVG
✓ Geef als ouder daarom je email-adres door aan
ledenadministratie@fcroerdalen.nl

Wedstrijden
❖Communicatie over alle zaken aangaande het
wedstrijdsecretariaat dient te verlopen via e-mail:
ws-j@fcroerdalen.nl
❖Graag zo min mogelijk wedstrijdverplaatsingen. Probeer
elkaar als teams onderling uit te helpen.
❖Indien er een wedstrijd in een incidenteel geval verplaats
dient te worden, graag zo vroeg mogelijk aanvragen.
❖Robert Daniels zal de invulling van de kleedlokalen en
velden op de zaterdagen voor zijn rekening nemen.
❖Daar waar knelpunten ontstaan m.b.t. teveel wedstrijden
thuis op (nagenoeg) dezelfde tijden, wordt flexibiliteit
gevraagd en zal geschoven kunnen worden met
aanvangstijden.

Wedstrijden/scheidsrechters
❖De JO19 en JO17 spelers worden ingedeeld als
spelleider/scheidsrechter bij de thuiswedstrijden van de
JO8 t/m JO12 teams.
❖De thuiswedstrijden van de JO14 t/m JO19 teams zullen
geleid worden door de Heren senioren en veteranen als
scheidsrechter.

Vragen?
Opmerkingen?

Aanvullingen?

