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DOEL
Doel van dit document is om informatie te verschaffen aan leiders en trainers binnen de jeugd
van v.v. Montfoort over de meest voorkomende zaken.

o
o
o
o

o
o
o
o
o

TIPS
Ieder kind is uniek. Handel daar ook naar
Probeer in ieder kind uw eigen kind te zien.
Geef elke speler het gevoel dat hij of zij bij het team hoort
Regel niet alles zelf en leg niet alles op.
F- en E- pupillen zijn nog niet ontvankelijk voor tactische aanwijzingen. Tactische aanwijzingen
tasten de spelvreugde aan. Vermijd dus tactische aanwijzingen. Ook die van ouders.
Praat veel met uw team. Ze zijn al vroeg vatbaar voor reden.
Het goede voorbeeld van de jeugdleider en trainer is goud waard. Bestraf ruw spel en gebruik
van ruwe taal (schelden, vloeken en tieren) en bezondig u zich zelf er ook niet aan.
Begin met waardering. Dat voorkomt veel commentaar
Bij jeugdvoetbal is de uitslag van de wedstrijd ondergeschikt. Hoofddoel is het fijn met elkaar
(leren) spelen. Voetballen is een middel bij het begeleiden van de jeugd en geen doel op zich.
De scheidsrechter zorgt ervoor dat uw team kan spelen. Help hem hierbij. Hij verdient respect
van u en uw spelers. Of hij in uw ogen wel of niet goed kan fluiten doet niet ter zake. Zoals ook
niet ter zake doet of uw spelers wel of niet goed kunnen voetballen.

Tegenstanders bestaan niet. Wel tegenspelers.
Zelfbeheersing, het kunnen dragen van verlies, het hebben van respect voor elkaar en
het besef dat het voetballen slechts een spelletje is, zijn de eigenschappen die een
goede jeugdleider/-trainer moet over brengen.

DE RODE DRAAD
We kunnen stellen dat de eerste stap naar een verantwoorde opleiding op tactisch gebied is: het
maken van een aantal afspraken.
Er moet een lijn herkenbaar zijn in het spelconcept van de jeugd binnen de vereniging, waaraan
iedereen zich dient te houden.
Het mag niet zo zijn dat de C pupillen op een heel andere manier voetballen dan de B junioren,
daardoor is namelijk de overstap van talentrijke spelers naar een hoger elftal makkelijker.
Jeugdspelers hebben er baat bij dat er volgens een herkenbare spelstijl wordt gespeeld.
De praktijk heeft geleerd dat ze juist dan heel creatief binnen dat spelconceptkunnen functioneren.
Ze durven na te denken over een eigen oplossing, omdat de uitgangspunten bij elke speler bekent zijn.
Het spreekt van zelf dat we helemaal een tegenstander zijn van jeugdtrainers, die hun spelconcept
elke week aanpassen aan de tegenstander. (respect hebben voor elkaar is goed, maar tegen opzien is
iets anders).
Tijdens de opleidingsfase hoor je uit te gaan van je eigen mogelijkheden en doelstellingen. Dit
betekent dat je als jeugdtrainer niet kunt veroorloven dat je de ene week met twee spitsen voetbalt,
en de volgende met drie of één.
V.V. Montfoort ambieert een permanente situatie waarin de top tot de mogelijkheden behoort. Dat
vraagt om een structurele aanpak in de jeugdopleiding, omdat wij ervan overtuigt zijn dat daar de
Toekomst van v.v. Montfoort ligt.

UITGANGSPUNTEN “DE RODE DRAAD”
o

Wat bij elke training en alle elftallen terug moet komen zijn de volgende kernbegrippen:
balbehandeling, techniek, overzicht, saamhorigheid en discipline.

o

Zorg voor zo veel mogelijk balcontacten per training, ook tijdens het opwarmen van de spieren

o

Aanvallend denkvermogen creëren, laat ze vooruit denken (terug kan altijd)

o

In een vroeg stadium met twee benen leren spelen

o

Zwakke punten snel onderkennen en juist dat ontwikkelen

o

Aandacht voor het individu (elk kind is anders)

o

Elke training een spel met overzicht terug laten komen (het openen naar de andere kant)

o

De nadruk leggen op techniek

o

Ook de nadruk leggen op het begrip teamspeler

o

Normen en waarden en sociaal zijn bijbrengen c.q. aanscherpen

o

Laat de jeugd altijd met minimaal drie aanvallers en drie verdedigers voetballen

o

Begin al vroegtijdig met het begrip “elkaar coachen”, vanaf de 2e jaars E zou daarmee een
begin gemaakt kunnen worden

o

Maak van elke speler een rapport en hou de vorderingen bij

o

Elke groep moet in zijn leeftijd een doel halen

o

PLEZIER IN HET VOETBAL STAAT ALTIJD VOOROP!

o

Vervolgens geldt voor alle trainers en leiders dat de juiste weg de enige is.
We hebben allen een groots middel…….en dat is de spraak, en spraak betekend

« COMMUNICATIE »

o

JEUGDREGLEMENT V.V. MONTFOORT
Iedere speler behoort op tijd op de training te zijn en ook op de wedstrijddag.

o

Bij thuiswedstrijden is dat een uur voor de wedstrijd. Bij uitwedstrijden op de vooraf
overeengekomen tijd. Bij trainingen een kwartier voor aanvang training. Voor de E en F teams
gelden afwijkende tijden; een half uur voor de thuiswedstrijden en een uur voor de
uitwedstrijden.

o

Het niet op tijd aanwezig zijn voor de training of wedstrijd zonder geldige reden heeft zonder
meer consequenties.

o

Iedere speler dient er voor te zorgen dat zijn tenue in goede staat verkeert en tevens dat zijn
voetbalschoenen goed onderhouden zijn.

o

Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters,
leiding, trainer en publiek.

o

Wangedrag tijdens trainingen en /of wedstrijden wordt niet getolereerd en dient dan ook te
worden bestraft. Deze straf opgelegd door het (jeugd)bestuur of begeleiding is afhankelijk van
de ernst van het wangedrag.

o

Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kun je op niemand iets verhalen.

o

Na de trainingen en /of wedstrijden dient de kleedkamer netjes achtergelaten te worden.
Rommel in de afvalbakken, vloer droog getrokken en/of schoongeveegd. Dit zal om beurten via
een “kleedkamerdienst” worden ingevoerd.

o

Spelers, die 2 x getraind hebben die week, zullen in principe in de basis staan boven diegene
die maar 1 x of zelfs helemaal niet getraind hebben.

o

Indien op zaterdag het programma is afgelast dan kan de trainer /coach beslissen dat er
getraind wordt. Deze trainingen zijn dan echter verplicht. Bij niet opkomen voor een
vastgestelde training kan een (extra) wisselbeurt het gevolg zijn.

o

Indien je om wat voor reden dan ook niet kunt komen trainen dien je je vooraf telefonisch af te
melden bij de trainer en/of leider van je eigen team. Let op: Je studie gaat altijd voor, echter je
dient wel zoveel mogelijk aan je voetbalverplichtingen te voldoen.

o

Voetballen in een ander elftal dan waarvoor je speelt zonder toestemming van je trainer/leider
is niet toegestaan.

o

De Training zal slechts sporadisch worden afgelast i.v.m. slechte weersomstandigheden. M.a.w.
de training gaat altijd door, tenzij anders wordt beslist. Indien een training niet doorgaat zal de
telefoonketting in werking worden gesteld.

o

Na afloop van iedere training zal het gebruikte materiaal door de spelers zelf in de daarvoor
bestemde opbergruimte netjes worden opgeborgen.

o

Na iedere training en wedstrijd is het de verplichting om te douchen (uitzondering bij trainingen
zijn de mini’s, F en E), waarbij men gebruik dient te maken van badslippers.

o

B – spelers: De categorie B spelers dienen zich beschikbaar te stellen voor het
fluiten van een wedstrijd van de F en E pupillen.
REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTVELDEN

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Betreed het kunstgrasveld uitsluitend via het toegangspad en de toegangspoort. Niet over of op
het hekwerk klimmen.
Betreed het kunstgrasveld niet met schoeisel voorzien van stalen noppen of uitstekels.
Betreed het kunstgrasveld niet met platte zolen, maar met schoenen met noppen.
Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.
Alleen spelers (sporters) en begeleiding mogen zich op de velden begeven.
Toeschouwers dienen het sportgebeuren van achter het hekwerk te bekijken.
Velden niet betreden met glaswerk, drank en snoep.
Zorg dat de velden vrij blijven van kauwgom, sigaretten, papier, plastic etc.
Niet met vuur op de velden komen.
Niet op de velden en/of in de dug-outs roken.
Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers.
Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij het bestuur van de betreffende
voetbalvereniging.
Zet geen stoelen of banken op het kunstgrasveld’
De velden zijn verboden voor honden.
Niet met sportattributen over het kunstgrasveld slepen.
Niet in het kunstgrasveld prikken, maar gebruik maken hoedjes en pionnen.
Bij gebruik van kleedkamers, bestuurskamer, deze weer schoon achterlaten.
Indien u met uw team / training als laatste gebruik maakt van dit speelveld, verzoeken wij u de
doelen weer terug op de plaats te zetten. Dit geldt ook op wedstrijddagen waarbij de doelen op
het kunstgrasveld weer teruggeplaatst moeten worden tegen de afrastering aan.

Taakomschrijvingen
1. Bestuurslid jeugdzaken
Het bestuurslid jeugdzaken is de vertegenwoordiger van de jeugd binnen het algemeen bestuur. Hij is
verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele jeugdafdeling binnen v.v. Montfoort. Hij
rapporteert aan het bestuur en draagt de voorstellen vanuit de jeugd ter goedkeuring voor aan het
algemeen bestuur. Het bestuurslid jeugdzaken heeft het recht om iedere vergadering, aangaande de
jeugdafdeling van v.v. Montfoort, bij te wonen.
2. Trainer
Bij de trainer behoren de volgende onderdelen:
Voorwaarden scheppen om de juiste omstandigheden te creëren om te komen tot een optimale
training, waarbij de oefenstof goed onder woorden gebracht en wordt voorgedaan. Bovendien geeft de
trainer leiding.
3. Leider
De jeugdleider is verantwoordelijk voor het begeleiden van zijn of haar team.
Bij de selectieteams is de trainer, indien mogelijk, ook leider. De leiders hebben regelmatig contact
met de trainer(s) over de speelwijze, de gang van zaken etc.
De jeugdleider heeft een groot aandeel in het kweken van discipline en een goede mentaliteit bij de
spelers. Hij mag, in samenspraak met de technisch coördinator jeugdzaken en het bestuurslid
jeugdzaken, sancties opleggen bij onbehoorlijk gedrag. Het is zaak de naam van v.v. Montfoort zo
goed mogelijk uit te dragen bij tegenstanders en scheidsrechters. De jeugdleider zorgt ervoor dat de
kleding compleet is en gewassen wordt. Bij vermissingen of beschadigingen meldt hij dit aan bij het
jeugdbestuurslid. De jeugdleiders zorgen voor een goede vervoersregeling met de ouders. De
jeugdleider zorgt tevens voor de naleving van deze vervoersregeling. Op wedstrijddagen zorgt de
jeugdleider van de F en E pupillen er tevens voor dat, wanneer er geen scheidsrechter door het
jeugdbestuur beschikbaar is gesteld, zij één van de ouders hiervoor aanwijzen
4. Wedstrijdsecretariaat
De wedstrijdsecretaris zorgt voor de contacten met de andere verenigingen, regelt oefenwedstrijden,
zoekt het competitieprogramma uit en publiceert de te spelen wedstrijden. Bij wijzigingen in het
programma zorgt hij voor de bekendmaking bij de leiders, spelers, scheidsrechter en tegenstander.
Wanneer trainers en/of leiders zelf zorgen voor een oefenwedstrijd moet de wedstrijdsecretaris
daarvan op de hoogte gesteld worden. Hij bekijkt of er een veld beschikbaar is en welk. Wanneer dit
nodig mocht zijn moet ook de barbezetting geregeld zijn.
5. Scheidsrechter coördinator
Deze draagt er zorg voor dat er scheidsrechters bij de jeugdwedstrijden aanwezig zijn. Bij wijzigingen
in het programma zorgt deze voor de bekendmaking bij leiders, spelers, scheidsrechter en
tegenstander.
6. Toernooicommissie
De toernooicommissie bepaalt in samenspraak met de jeugdcommissie op welke “uit” toernooien er
wordt ingeschreven en welke toernooien er op het terrein van v.v. Montfoort worden georganiseerd.
7. Jeugdelftallen
De volgende elftallen behoren tot de jeugd:
B C D MD* E * F* en de mini’s
* Dit zijn zeventallen.
Zeventallen spelen op een half voetbalveld.

8. Speeltijden jeugd
B – junioren 2 x 40 minuten
C – junioren 2 x 35 minuten
D – pupillen 2 x 30 minuten
E – pupillen 2 x 25 minuten
F – pupillen 2 x 20 minuten
9. Wedstrijden
Voor alle jeugdleden is het van belang te weten waar, wanneer ze moeten spelen en hoe laat ze
moeten verzamelen. Om dit te weten te komen zijn er 3 mogelijkheden:
o via de internetsite van v.v. Montfoort
o via de internetsite van de KNVB (www.voetbal.nl)
o wedstrijdoverzicht op het sportcomplex
Het doorlopend wisselen is toegestaan bij de F, E en D pupillen in de niet regionale klassen.
Het is van groot belang dat een ieder op tijd aanwezig is, zodat op tijd aan de wedstrijd begonnen kan
worden. Bij trainingen en wedstrijden zijn scheenbeschermers verplicht.
10.Thuiswedstrijden
Bij de wedstrijdsecretaris (commissiekamer) staat op papier vermeld:
o Welk kleedkamer er gebruikt mag worden
o het veld waarop moet worden gespeeld
Voor de DM, EM, E en F pupillen is het van belang dat de verplaatsbare doelen (Wetra veld of
hoofdveld) op de juiste plaats worden gezet en opgeruimd.
11.Kleedkamer
In de commissiekamer zijn de sleutels aanwezig van de kleedkamers.
Voor de bezoekende club geld een bedrag van € 5,00 borg.
Het kan voorkomen dat er twee teams gebruik moeten maken van één kleedkamer. Probeer de teams
ieder aan een kant te laten omkleden. Instrueer de kinderen hun kleren ordelijk op te bergen, zodat na
afloop van de wedstrijd het douchen en aankleden vlot kan verlopen.
Na de wedstrijd dient de kleedkamer schoon achtergelaten te worden. Laat tijdens de wedstrijd nooit
kostbare spullen achter in de kleedkamer (afgeven aan de leider of bij het barpersoneel). Na afloop de
kleedkamersleutel direct retour brengen naar de commissiekamer.
12.De Wedstrijd
Bij de jongste jeugd is niet altijd sprake van een vaste keeper, het rouleren van keeper is dan ook
zeker toegestaan. Ook is het aardig om per wedstrijd een aanvoerder te benoemen. De aanvoerder
stelt zich voor aan de scheidsrechter en aan de aanvoerder van de tegenpartij.
Na beëindiging van de wedstrijd is er gelegenheid om samen met de tegenstander penalty’s te schieten
(MD, ME, F en E pupillen). Na de wedstrijd dient u de tegenstander een hand te geven.
PS. De thuisspelende vereniging zorgt, wanneer nodig, voor reserveshirts.
13.Na de Wedstrijd
De kinderen moeten allemaal douchen na de wedstrijd.
Alle sponsorkleding verzamelen / tellen en in de elftaltas doen.
De C-D-E-F- teams krijgen limonade. Deze is op te halen in de kantine en wordt na de wedstrijd
uitgedeeld.
Voor de B teams wordt of limonade of thee uitgedeeld. De jeugdleiders zorgen tevens voor de
limonade / thee van de gastteams. (Na afloop limonadeblad / theepot terugbrengen naar de kantine).
Vergeet niet na de wedstrijd in de commissiekamer het wedstrijdformulier in te vullen. Zie
er op toe dat het formulier volledig ingevuld en ondertekend wordt. Het achterste
doordrukformulier is voor de gastploeg.
Voor de F en E teams geld dat er geen wedstrijdformulier ingevuld dient te worden, de scheidsrechter
geeft de stand door, indien u uitspeelt moet u zelf de stand doorgeven in de commissiekamer.
De leider van de gastploeg en de scheidsrechter kan een consumptie aangeboden worden.

Het is leuk om af en toe een wedstrijdverslag van uw team afgedrukt te zien in “Achter het Net”.

14.Uitwedstrijden
Op tijd verzamelen, gewenste verzameltijd staat altijd aangekondigd. Indien de uitspelende vereniging
voor u niet bekend is, vraag naar de weg bij het bestuurslid in de commissiekamer.
Als elftalleider van v.v. Montfoort bent u functioneel lid van de vereniging. Dit houdt in dat u tijdens
thuis - en uitwedstrijden door de club verzekerd bent. Per auto kunnen maximaal 4 personen vervoerd
worden. Zorg voor voldoende spelers, raadpleeg zonodig een trainer c.q. leider van een gelijkwaardig
team en probeer op deze manier in eerste instantie een tekort aan spelers op te lossen. Stuur erop aan
dat er een speler uit een lager team meegaat. Bij aankomst op het sportcomplex meldt u zich aldaar in
de bestuurskamer. Van hieruit verneemt u tevens welke kleedkamer en welk speelveld gebruikt gaat
worden.
Belangrijk is hier dat u na afloop van de wedstrijd, voor D, C en B elftallen een geheel ingevulde kopie
van het wedstrijdformulier meeneemt en afgeeft in de commissiekamer van v.v. Montfoort (niet juist
ingevulde formulieren worden namelijk beboet door de K.N.V.B.).
15.E.H.B.O.
Bij blessures kan men behandeld worden door de verzorger van het eerste team. Er dient wel eerst
een afspraak gemaakt te worden met de heer R. Frankel, tel.nr. 030-6701418
16.Afmeldingen
Indien een speler uit uw team onverhoopt niet kan spelen, is het gebruikelijk dat hij dit uiterlijk
donderdagavond bij u meldt, zodat u tijdig geïnformeerd bent.
Ook voor de trainingen geldt een afmeldregeling (meestal bij de trainer). Als de training om wat voor
reden geen doorgang vindt zal dit middels een kettingbrief aan u doorgebeld worden.
17.Afgelastingen
Bij gehele of gedeeltelijke afgelastingen kunt u zaterdagmorgen vanaf 08.00 uur contact opnemen met
de kantine en wel de afgelastingenlijn bellen. Tel: 06-33900780. Bij bekende afgelastingen worden de
respectievelijke leiders gebeld welke de spelers in kennis stellen (hiervoor kan de telefooncirkel
gebruikt worden). Bij algehele afgelastingen kunt u op Teletekst pagina 603 jeugd west 1 kijken.
18.Kleding
Iedere leider ontvangt aan het begin van het seizoen een tas met daarin de (sponsor-) kleding van zijn
team. Aan het eind van het seizoen wordt de tas compleet en schoon weer ingeleverd. De shirts dienen
i.v.m. de reclameopdruk binnenstebuiten te worden gewassen (niet heter dan 60 gr.).
De leider bepaalt of de kleding bij toerbeurt wordt gewassen door de ouders of dat iedere speler het
seizoen zelf zijn/haar shirt wast. Indien de leider beslist dat de kleding op toerbeurt gewassen wordt,
dan is het verplicht om hieraan mee te doen. Indien de tegenpartij in dezelfde kleuren speelt, zijn
reserveshirts in de commissiekamer verkrijgbaar. De voetballers zijn verplicht scheenbeschermers te
dragen. Deze moeten zelf aangeschaft worden. De kleding mag alleen met de training en op zaterdag
gedragen worden(het betreft de sponsorkleding). Alle spelers moeten douchen na de wedstrijd, de D, C
en B spelers douchen tevens na de trainingen.
19.Materialen
Bij aanvang van het seizoen ontvangt de trainer een sleutel voor het materiaalkastje, het berghok, het
berghok en het hek.
De leider krijgt:

1 net

1 waterzak, spons en 2 Bidons
De ballen kunnen in het berghok opgepompt worden door de trainers en leiders middels een
elektrische pomp. Na het oppompen de stekker uit het stopcontact halen. Zijn de materialen niet

aanwezig of kapot neem dam contact op met de persoon die over het materiaal gaat. Wees zuinig op
de spullen van de vereniging.
Na gebruik van het materiaal dient de leider, trainer steeds het berghok op slot te doen.
20.Vervoer
Vervoer voor de uitwedstrijden wordt via een schema kenbaar gemaakt.
21.Consumpties
Gedurende het seizoen kunt u 1 x per jaar uw team een gratis consumptie aanbieden (patat o.i.d.).
Aan het begin van het seizoen ontvangt u van de Jeugdcommissie een bon, deze kunt u aan
keukenpersoneel geven indien u gebruik maakt van de gratis verstrekking. Iedere leider heeft recht op
een gratis kop koffie. Dit moet in de commissiekamer afgetekend worden.
22.Clubblad
Het clubblad van v.v. Montfoort is “Achter het Net”, dit verschijnt maandelijks.
Op internet kunt u ook de site van v.v. Montfoort bezoeken. http://www.vvmontfoort.nl.
23.Jeugdleiders- en trainersvergadering
Drie keer per seizoen wordt een leidersvergadering gehouden. Aanvang 20.00 uur. Plaats: de kantine
van v.v. Montfoort of de commissiekamer.
Het is belangrijk dat iedereen bij deze vergadering aanwezig is.
24.Pupil van de week
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal wordt een E-pupil uitgenodigd om pupil van de week te
zijn. In de uitnodigingsbrief staan alle bijzonderheden. De ouders dienen hierbij aanwezig te zijn.
25.Ballenjongens
Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal worden iedere thuiswedstrijd 8 D pupillen gevraagd om
ballenjongen/meisje te zijn. In principe gebeurt dit op vrijwillige basis.
26.Lidmaatschap
o Nieuwe leden aanmelden:
Op internet: http://www.vvmontfoort.nl
In de commissiekamer in de kantine, bij leiders en trainers of schriftelijk:
v.v. Montfoort
Postbus 71
3417 ZH MONTFOORT.
Alle jeugdleden zijn het eerste seizoen gratis lid en krijgen een shirt van hun favoriete
nationale of internationale club. Indien leverbaar
Alle spelers worden officieel aangemeld bij de K.N.V.B. Voor alle spelers, vanaf 12 jaar, geldt dat voor
het spelen een geldig identiteitsbewijs getoond kan worden.
Voor het invullen van het wedstrijdformulier krijgt u een lijst met daarop de spelers van uw team, hun
K.N.V.B.- nummer, geboortedatum en telefoonnummer.
o Beëindiging Lidmaatschap
Indien een speler het lidmaatschap wil beëindigen, dient dit schriftelijk te gebeuren. Dit dient voor 1
juni te gebeuren.
Afmelden bij:
v.v. Montfoort
Postbus 71
3417 ZH MONTFOORT.

27.Logboek
Wil jij een goede training geven, dan vergt dat een gedegen voorbereiding. Je moet namelijk met
zoveel facetten rekening houden, dat het nooit verantwoordt is om onvoorbereid aan een training te
beginnen.
Want als trainer moet je met veel dingen rekening houden, het niveau van een groep, de Afgelopen
wedstrijd, het spelen op het goede been, de individuele tekortkomingen en de sterke punten. Zo zijn er
nog tal van punten.
Om dat goed weer te geven is een goed logboek onontbeerlijk.
Daarom vinden wij dat dit een noodzaak is.
Een voorbeeld van een logboek is als bijlage bijgevoegd.

Teamindeling en trainingsdagen jeugd
Teams
Zie site

B1,C1,C2,D1,MD2,MD3,E1,E2,E3,F1,F2,F3,ME1,ME2.
http://www.vvmontfoort.nl onder “jeugd”.

SPELERS Informatie / LOGBOEK
NAAM:

TRAINER:

HUIDIG ELFTAL:

LEIDER:

DATUM:
TECHNIEK:
1- speler linksbenig / rechtsbenig of beide
2- balvaardigheid
a. Dribbelen
b. Drijven
c. Lage passing (korte afstand)
d. Lage passing (langere afstand)
e. Hoge passing (korte afstand)
f. Hoge passing (langere afstand)
g. Koppen
h. Balcontrole voet
i. Balcontrole borst
j. Balcontrole overige
k. Ingooien
l. Schieten
m.Combinatie ½
n. Beweging zonder bal
TYPE SPELER:
1. Communicatie
a. Medespelers
b. Tegenstander
c. Scheidsrechter
2. Inzet
a. Opkomst trainingen / wedstrijden
b. Motivatie trainingen / wedstrijden
c. Omgang trainer / leider
d. Omgang teamgenoten
3. Type
a. Aanwezigheid (in doen en laten)
b. Gedrag
c. Leider in team
d. Werker
e. Positioneel / Stilstaand
OVERIGE ZAKEN:
1. Historie
Indien Montfoort, dan welke teams?
2. Is speler verbeterd
waarom wel /niet
3. heeft speler medische klachten?
Zo ja, welke?
4. Gebruikt speler medicijnen?
Zo ja, welke?

Recht
s

Keuze:
Links

Opmerkingen e.d.
Beide

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk

Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig
Matig

Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht

Goed
Goed
Goed

Redelijk Matig
Redelijk Matig
Redelijk Matig

Slecht
Slecht
Slecht

Goed
Goed
Goed
Goed

Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk

Slecht
Slecht
Slecht
Slecht

Druk
Goed
Ja
Ja
Ja

Rustig
Redelijk Slecht
Nee
Nee
Nee

Club

VVM

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Matig
Matig
Matig
Matig

5. Overige zaken

JEUGDCOMMISSIE
Thierry Bek
Charlene Schuurman
Marian van Schipstal
Nick van Luinen
Adri Hol
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