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Voorwoord
We zijn verheugd je te mogen begroeten bij de jeugd van voetbalvereniging GFC’33.
Als vereniging vinden wij het belangrijk om jou en je ouders met deze gids algemene
informatie te geven hoe het een en ander binnen GFC geregeld is en waar je met
eventuele vragen terecht kunt.
De informatie geldt in eerste instantie voor langere tijd. Echter, zaken kunnen snel
veranderen (zoals namen en telefoonnummers)
Wij raden daarom ook iedereen aan, regelmatig gebruik te maken van de informatie
op onze website: www.gfc33.nl.
lndien jullie zaken opvallen die mogelijk anders of beter kunnen, geef ze dan
gerust door aan de leden van het bestuur.
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H1. Praktische informatie
Alle jeugdteams spelen in competitieverband bij de KNVB. De jeugdteams spelen in
verschillende leeftijdsgroepen (A t/m F).
Aan het einde van een seizoen (juni) worden de teams voor het komende seizoen
bekend gemaakt. Veelal geldt de indeling tot aan de winterstop. Dan kan er
bijgesteld worden. Bij aanvang van het seizoen worden ouders en spelers zo volledig
mogelijk ingelicht over het wedstrijd- en oefenprogramma, de trainingen, regels en
het vervoer/wasschema.
De gebruikelijke wedstrijddag voor jeugdteams is de zaterdag. Bij slechte
weersomstandigheden of indien de velden onbespeelbaar zijn kunnen wedstrijden en
trainingen worden afgelast. De afgelaste wedstrijden worden meestal op een
doordeweekse avond ingehaald. De wijzigingen van het programma worden bekend
gemaakt via de eigen website. Dat geld took voor afgelastingen van trainingen.

Begeleiding van het team:
Het streven van GFC’33 is om voor elk team een vaste trainer en leider te hebben.
Dit is alleen mogelijk als ouders hierin bijdragen. De hulp van ouders is dan ook meer
dan welkom.

Hieronder staan de diverse leeftijdsgroepen.

MINI-F:
Onze jongste leden (5 en 6 jaar) voetballen in de mini-F. Zij trainen 1 uur per week.
De Mini-F spelen nog geen competitiewedstrijden bij de KNVB. Wel spelen zij
regelmatig op de zaterdagmorgen een toernooi.
Het doel van GFC’33 is om onze jongste leden op een speelse manier kennis te
laten maken met de voetbalsport als opstapje naar de F-jeugd.

F-JEUGD:
In de F-jeugd spelen de 7 en 8 jarigen. In de F wordt wedstrijdcompetitie gespeeld op
halve voetbalvelden en met zeventallen. De wedstrijden duren 2 x 20 minuten. Na
iedere wedstrijd wordt door iedere speler een penalty genomen.
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In overleg met de trainer en leider wordt bepaald of er één of twee per week getraind
wordt. Eén training duurt één uur. In het selectieteam binnen de leeftijdsgroep (F1)
spelen in principe de betere voetballers (prestatief). Zij trainen in ieder geval twee
keer per week.
Het doel van GFC’33 is de F spelers het beheersen van de bal en indien mogelijk het
samenspel te leren.

E-JEUGD:
In de E-jeugd spelen de 9 en 10 jarigen. In de E wordt wedstrijdcompetitie gespeeld
op halve voetbalvelden en met zeventallen. De wedstrijden duren 2 x 25 minuten. Na
iedere wedstrijd wordt door iedere speler een penalty genomen.
In overleg met de trainer en leider wordt bepaald of er één of twee per week getraind
wordt. Eén training duurt één uur. In het selectieteam binnen de leeftijdsgroep (E1)
spelen in principe de betere voetballers (prestatief). Zij trainen in ieder geval twee
keer per week.
Het doel van GFC’33 is het uitbouwen van de balbeheersing/techniek. De eerst stap
naar samenspel en een goede veldbezetting.

D-JEUGD:
In de D-jeugd spelen de 11 en 12 jarigen. In de D wordt wedstrijdcompetitie gespeeld
op een groot voetbalveld en met elftallen. De wedstrijden duren 2 x 30 minuten. In
overleg met de trainer en leider wordt bepaald of er één of twee per week getraind
wordt. Eén training duurt één uur en 15 minuten. In het selectieteam binnen de
leeftijdsgroep (D1) spelen in principe de betere voetballers (prestatief). Zij trainen in
ieder geval twee keer per week.
Het doel van GFC’33 is het uitbouwen van de techniek in de vorm van passeer- en
schijnbewegingen. Het bevorderen van het samenspel, het positiespel en de
communicatie tussen de spelers in het veld.

De F, E en D vormen samen de pupillen.

C-JEUGD:
In de C-jeugd spelen de 13 en 14 jarigen. In de C wordt wedstrijdcompetitie gespeeld
op een groot voetbalveld en met elftallen. De wedstrijden duren 2 x 35 minuten. In
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overleg met de trainer en leider wordt bepaald of er één of twee per week getraind
wordt. Eén training duurt één uur en 15 minuten. In het selectieteam binnen de
leeftijdsgroep (C1) spelen in principe de betere voetballers (prestatief). Zij trainen in
ieder geval twee keer per week.
Het doel van GFC’33 is het verfijnen van de techniek, het aanleren van specifieke
taken per linie, het uitbouwen van het positiespel en de communicatie tussen de
spelers in het veld.

B-JEUGD:
In de B-jeugd spelen de 15 en 16 jarigen. In de B wordt wedstrijdcompetitie gespeeld
op een groot voetbalveld en met elftallen. De wedstrijden duren 2 x 40 minuten. In
overleg met de trainer en leider wordt bepaald of er één of twee per week getraind
wordt. Eén training duurt één uur en 30 minuten. In het selectieteam binnen de
leeftijdsgroep (B1) spelen in principe de betere voetballers (prestatief). Zij trainen in
ieder geval twee keer per week.
Het hoofddoel verschuift van balbeheersing en techniek naar tactiek en het winnen
van een wedstrijd.

A-JEUGD:
In de A-jeugd spelen de 17 en 18 jarigen. In de A wordt wedstrijdcompetitie gespeeld
op een groot voetbalveld en met elftallen. De wedstrijden duren 2 x 45 minuten. In
overleg met de trainer en leider wordt bepaald of er één of twee per week getraind
wordt. Eén training duurt één uur en 30 minuten. In het selectieteam binnen de
leeftijdsgroep (A1) spelen in principe de betere voetballers (prestatief). Zij trainen in
ieder geval twee keer per week.
Het hoofddoel is het verfijnen van de doelstelling van de B-jeugd. Tevens het
optimaal rendement uit je mogelijkheden leren halen.

De C,B en A jeugd vormen samen de junioren.

Meisjes:
In alle leeftijdgroepen zijn aparte meisjesteams mogelijk (mits er voldoende
speelsters zijn). Meisjes kunnen echter ook gewoon in teams met jongens uitkomen
(gemengde teams).
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De scheidsrechter:
Voor alle teams geldt dat de wedstrijden geleid worden door wedstrijdleiders van de
thuisspelende club. Dit kan de leider van het team zijn, maar ook een scheidsrechter
van de club of de KNVB (bij teams die in hogere klassen spelen).

Overige praktische informatie:
De velden, kleedlokalen en kantine zijn gelegen aan sportpark "D'n Haspel" aan het
Ericaplein in Grubbenvorst. De kantine en de kleedlokalen worden in eigen beheer
gerund en onderhouden. Het onderhoud van de velden gebeurt grotendeels door
clubvrijwilligers.
Zoals gezegd zijn er enkele mensen die zich bijna dagelijks inzetten om onze
accommodatie en materialen in goede staat te houden. Zij zorgen voor onderhoud,
reparaties, opruimen en klaarmaken van de velden. Deze mensen zijn onmisbaar
voor onze vereniging, maar zeker zo onmisbaar is dat alle gebruikers van de
accommodatie zelf mee zorg dragen voor het voorzichtig omspringen met en
schoonhouden van de accommodatie.

De kantine van GFC is het belangrijkste trefpunt binnen de vereniging. De kantine
wordt in eigen beheer geëxploiteerd.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en afspraken kan het toch voorkomen dat van
een lid van onze vereniging tijdens een verenigingsactiviteit persoonlijke
eigendommen beschadigd, vermist of gestolen worden. De vereniging stelt zich
hiervoor niet aansprakelijk. Ieder lid van de vereniging blijft persoonlijk
verantwoordelijk voor zijn eigendommen. Als voorzorg adviseren wij dan ook om
geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club (mobiele telefoons,
audiodragers).

Meer informatie: website GFC (www.gfc33.nl). Hier staat ook meer praktische
informatie (zoals namen, adressen en telefoonnummers).
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H2. Rol van de ouders
Vooral bij de jongere jeugd (E- en F-teams) is de aanwezigheid en een actieve
inbreng van ouders (vanuit het perspectief van het kind bezien) logisch en zeker
noodzakelijk. De jongste pupillen (met name jongere F- pupillen) hebben meestal
nog hulp nodig bij het douchen, veters strikken en hun spullen bij elkaar houden.
Geleidelijk worden de kinderen echter zelfstandiger en richten zij zich rond de
trainingen en wedstrijden meer op de trainer en/of Ieider.

Toch blijft ook dan de actieve rol en medewerking van ouders onontbeerlijk. Nu meer
gezien uit het oogpunt van de vereniging. Elk team heeft een trainer en een leider
nodig. In de meeste gevallen worden ouders hiervoor benaderd. Gelukkig zijn er bij
elk team vaak wel enkele ouders bereid om te helpen. Vaak krijgen zij veel plezier in
het begeleiden van een team (met hun eigen zoon of dochter).

Binnen GFC’33 is het streven om spelers van senioren-, A- en B-teams te stimuleren
om zich beschikbaar te stellen als (assistant) Ieider en/of trainer of wedstrijdleider
van een van de jeugdteams. Voor deze spelers (onder de 25 jaar) is ook een kleine
onkostenvergoeding beschikbaar (ter compensatie van het feit dat ze niet elders een
zakcentje kunnen bijverdienen als ze voor GFC actief zijn).

Een ander aspect waarin een rol voor de ouders is weggelegd, vormt het vervoer van
de teams naar uitwedstrijden. Zolang een zoon/dochter lid is van GFC wordt van de
ouders verwacht dat zij mede zorgdragen voor het vervoer bij uitwedstrijden. Elke
Ieider benadert de ouders hiervoor. Door de leider wordt een schema opgesteld,
zodat iedere ouder weet wanneer zijn/haar "rijbeurt" is. De meeste ouders blijken
overigens zoveel plezier te beleven aan het bekijken van wedstrijden van hun eigen
kind, dat zij zelfs iedere uitwedstrijd meegaan. Gekoppeld aan het rijschema wordt
door de leider ook een schema voor het wassen van de tenue's gemaakt. De tenue’s
worden door de vereniging per team beschikbaar gesteld. Het aanschaffen van een
eigen tenue is dus niet nodig. Alleen blauwe sokken moeten wel zelf aangeschaft
worden. Dit kan bijvoorbeeld via de webshop op de website van GFC.
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De vereniging juicht uiteraard toe dat ouders naar hun zoon/dochter komen kijken.
Maar dan wel als enthousiaste en positieve supporters. Aanmoedigen mag, maar
laat de voetbaltechnische aanwijzingen aan de !eiders en/of trainer.

GFC’33 vindt de rol van de ouders van de jeugdspelers zeer belangrijk. GFC’33 gaat
uit van een aantal vuistregels voor de ouders en vindt het dan ook belangrijk en een
must dat alle ouders zich houden aan onderstaande vuistregels:
•

Zorg ervoor dat je zoon of dochter op tijd aanwezig is bij de trainingen en bij
de wedstrijden. Voetbal is een teamsport. Als je te laat komt, dupeer je niet
alleen jezelf, maar zeker ook je medespelers. Dat geldt ook voor afmelden
voor trainingen of wedstrijden. Ga hier niet te lichtzinnig mee om. Trainingen
geven aan de helft van het team is niet leuk en 3 spelers missen bij een
wedstrijd ook niet.

•

Alle ouders zijn medeverantwoordelijk voor vervoer naar uitwedstrijden. Aan
het begin van het seizoen maken de leiders een indeling voor de rijbeurten.
Ruilen mag, maar dient door de ouders onderling te worden geregeld.

•

Aanmoedigen van spelers tijdens wedstrijden mag, maar negatief
commentaar leveren op wie dan ook is niet toegestaan. lndien je als ouder
opmerklngen hebt over het een of ander, meld dat dan op een verstandige
manier bij de leiders van het team van je zoon of dochter of het bestuur.
Realiseer je wel dat we te maken hebben met 250 jeugdleden en dat we niet
iedereen zijn/haar zin of gelijk kunnen geven.

•

Ga zorgvuldig om met het vrijwillig kader van de vereniging. ledereen maakt
wel eens een fout.

•

Leef de huishoudelijke regels na die in hoofdstuk 3 staan.
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H3. Huishoudelijke regels
Binnen GFC en de jeugdafdeling hanteren we de volgende regels:
•

Spelers dienen zich bij verhindering af te melden bij hun leider/trainer zowel
voor trainingen als voor een wedstrijd (voor een wedstrijd in principe minimaal
48 uur voor aanvang van de wedstrijd).

•

Spelers dienen altijd op tijd aanwezig te zijn voor een training en wedstrijd.

•

ledere speler van de jeugdafdeling gebruikt een tenue van GFC (shirt, broek);
blauwe kousen dient men zelf te regelen (o.a. te bestellen via de webshop van
GFC).

•

Het dragen van oorbellen, kettingen, horloges, ringen of andere sieraden is
tijdens trainingen en wedstrijden verboden.

•

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht voor zowel trainingen als
wedstrijden.

•

Douchen na een training of wedstrijd is verplicht; uitzonderingen in principe
alleen lncidenteel en na overleg met de leider(s).

•

Het gebruik van badslippers tijdens het douchen is verplicht.

•

De trainer en/of de leider(s) bepaalt de opstelling, niet spelers en ouders.

•

De spelers dienen zich tijdens wedstrijden en trainingen correct te gedragen
ten opzichte van medespelers, tegenstanders, wedstrijdleiding, trainers,
leider(s) en publiek.
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•

Spelers dienen er voor te zorgen dat de naam van GFC als voetbalvereniging
niet in diskrediet wordt gebracht.

•

Trainingen gaan in principe zo veel mogelijk door, behalve bij extreme
weersomstandigheden en veldcondities; waar nodig wordt er alleen getraind
op het trainingsveid (inschikken).

•

De Ieider regelt de rijbeurten bij uitwedstrijden en toernooien en de
wasbeurten. Elke ouder komt aan de beurt.

•

Spelers, leider(s) en trainer zijn gezamenlljk verantwoordelijk voor het gebruik
en het fatsoenlijk opruimen van de gebruikte materialen.

•

Alvorens een kleedlokaal binnen te gaan worden (voetbal)schoenen goed
schoongemaakt met behulp van de borstels. Schoenen worden dus niet
afgeklopt tegen muren en/of deuren.

•

Na een training of wedstrijd blijft een trainer of Ieider tijdens het douchen en
omkleden van de spelers in het kleedlokaal aanwezig (uitzondering mannelijke
leiders bij meisjesteams).

•

Binnen gemengde teams is voor meisjes een aparte douchegelegenheid
aanwezig (lokaal 7 en 8).

•

De kleedlokalen worden na gebruik weer schoon en gebruiksklaar
achtergelaten; teams die als laatste op een dag gebruik maken van lokalen
vegen ook de gang.

•

Roken is in binnenruimtes op het gehele sportcomplex niet toegestaan; dus
ook niet in kleedlokalen, ballenhok, de gang en scheidsrechterlokalen. Leiders
en trainers roken niet op momenten dat ze in functie zijn (bijvoorbeeld tijdens
een wedstrijd).
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•

Indien nodig zijn spelers verplicht om bij toerbeurt uit te helpen bij andere
teams; spelers die dit weigeren spelen de betreffende dag ook niet bij hun
eigen team.
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H4. Organisatie
Het voetbaltechnische beleid voor de jeugdafdeling wordt vormgegeven door een
technische commissie jeugd. Deze commissie staat onder Ieiding van een
bestuurslid. De commissie wordt gevormd door de hoofdtrainers van de diverse
leeftijdsgroepen (voor zover ingevuld).

Teamindeling:
Een belangrijke taak van de technische commissie is het maken van teamindelingen.
Dit proces wordt altijd in de tweede helft van het seizoen opgestart voor het nieuwe
seizoen. Er is eerst een inventarisatie onder de spelers (wel of niet doorgaan,
voorkeur voor prestatief of recreatief) en onder de leiders/trainers (advies indeling
per speler). Op basis hiervan wordt een concept-indeling gemaakt die vervolgens
wordt besproken met de leiders/trainers. Belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen
aan het voetballen komt en er dus voldoende spelers per team zijn. Hierdoor kan het
voorkomen dat niet iedereen in het team van zijn voorkeur of verwachting zit. Bij 250
jeugdleden is het onmogelijk om het iedereen 100% naar de zin te maken. Streven is
echter wel om elke speler zo veel mogelijk in een team te plaatsen waar hij of zij het
beste past (vanuit sociaal oogpunt en op basis van voetbalkwaliteiten). GFC hanteert
het beleid dat in alle leeftijdsgroepen een selectieteam wordt gevormd (F1-E1-D1C1-B1-A1) waarin door de technische commissie de beste spelers van de
leeftijdsgroep worden geplaatst. Hier staat naast spelvreugde ook prestatie wat meer
op de voorgrond. Vandaar ook de verwachting van twee keer trainen per week. De
lagere teams binnen een leeftijdsgroep gelden als meer recreatief.

De teamindeling geldt in principe voor een half seizoen (tot de winterstop). In de
winterstop worden waar nodig wijzigingen aangebracht. Uiteraard kan het nodig zijn
om op andere momenten te schuiven in verband met blessures en afmeldingen. Dit
gaat altijd in overleg met spelers/ouders, maar het clubbelang staat altijd voorop.
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Nevenactiviteiten:
Binnen GFC worden naast voetbal ook diverse nevenactiviteiten georganiseerd voor
de jeugd. De coordinatie en uitvoering hiervan ligt bij de Activiteiten Commissie.
Voorbeelden van activiteiten zijn de kerstbingo en de seizoensafsluiting (barbecue en
voetballen tegen de ouders).
Voor de jeugd worden ook toernooien georganiseerd. Hiervoor is de
toernooicommissie verantwoordelijk.

Coördinator oudercontacten jeugdafdeling:
De gehele organisatie is er op gericht om iedereen met plezier op zijn of haar niveau
te laten voetballen en lid te laten zijn van een prachtige vereniging. Dat gaat in heel
veel gevallen goed. Soms kan het echter voorkomen dat spelers of ouders zich niet
happy voelen bij een situatie of bepaalde beslissingen van de club. In die gevallen
kun je terecht bij onze coördinator oudercontacten jeugdafdeling. Deze vervult een
belangrijke rol in de communicatie met de ouders en de spelers. Waar nodig zal de
coördinator proberen problemen op te lossen en te bemiddelen met functionarissen
binnen de club. Naam en telefoonnummer staan op de website van GFC (momenteel
is deze functie echter niet ingevuld).
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