
Informatie voor ouders 
van nieuwe jeugdleden 



Wat gaat er veranderen nu je 
naar de C jeugd gaat? 

 
• Team van minimaal 6, 7, 8 of 9 spelers 

• Maximaal 6 spelers in het veld (mag minimaal 5) 

• Geen indraaien, maar wisselspelers op de bank 

• Het veld is groter  (9m bij 7m) 

• Het net hangt hoger (2,05 m) 

• De bal is iets zwaarder/groter 

• Bal mag in 1,2 of 3x over het net. 

• Bijna iedere week een wedstrijd thuis of uit (meestal zaterdag thuis of 
doordeweeks vanaf 19u) 
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• Wedstrijd is 4 sets van elk 25 punten (ong. 1 uur spelen + 30 min. 
inspelen) 

• Een set moet met 2 punten verschil gewonnen worden 

• Elk team heeft een van de ouders als coach, evt. reserve coach. 

• Bij een thuiswedstrijd moet een ouder ook tellen 

• Elk team heeft een ballentas met 5/6 ballen (team 
verantwoordelijk) 

• Spelerskaart:  elke wedstrijd mee (evt. kopie in de app) 

• DWF voor elke wedstrijd invullen (een van de ouders) Er is een 
aparte handleiding voor hoe je dit moet doen. 

• Teamgegevens worden per team uitgewisseld om met elkaar 
contact te houden (aanwezigheid/afwezigheid/rijschema etc)  

• App groep voor team aanmaken is handig. 
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• Er is een  jeugdtenue nodig, dit moet zelf aangeschaft worden (dit 
wordt niet meer via VCH geleased zoals bij de mini’s). 
Kledingcoordinator@vchoofddorp.nl .  

• Soms kunnen er ook 2e hands tenues aangeschaft worden  
      Kijk hiervoor op de vch website (www.vchoofddorp.nl). 
• Het is aan te bevelen om het tenue voor de vakantie te bestellen i.v.m. 

een lange levertijd. 
• Pasmoment ergens 1e training 
• De contributie en spelerskaart is voor de jeugd iets hoger dan voor de 

mini’s  
• Iedere team Coach kan zich opgeven bij de jeugdcommissie: 

jeugdcommissie@vchoofddorp.nl 
• Jeugd valt onder de jeugdcommissie en niet meer onder de 

minicommissie 
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• Iedere week 1x een uur/1,5 uur. 

• Meestal op maandag of vrijdag vanaf ong. 18u (maar kan ook een andere 
dag/tijd worden) 

• 2e training kun je aanvragen. Is vaak op vrijdag (kan nog anders worden) 

• Trainingen zijn vaak in de FBK hal bij het Arnolduspark of FLM (Floriande 
Midden sporthal) bij de scholen thv eiland 4. 

• Trainingstijden en locatie worden t.z.t. doorgegeven. 

• Training is met je team op 1 veld. Soms met een ander team of spelers die 
wel trainen, maar geen competitie spelen. 

• In de training gaat de trainer met het team aan de slag om het team 
wegwijs te maken in het volleybalspel en goed voor te bereiden op een 
wedstrijd. 

 

 

 

Training 
 



 

 

Thuiswedstrijden 
 
• Half uur van tevoren warming-up, inspelen, inslaan met het team 
• Bij vroege wedstrijd opbouwen veld. Ouders helpen mee.  
• Wees op tijd 
• Ballentas altijd mee, anders kun je niet inspelen. 
• Spelerskaarten mee. 
• Scheidsrechter noteert spelers nummers 
• Scheidrechters thuis vaak A-jeugdspeler, dus ga discussie niet aan. Vragen 

stellen kan na de wedstrijd. 
• Coach regelt dat het team klaar staat en coacht het team opbouwend 
• Bij laatste wedstrijd hal, team ruimt veld op. Ouders helpen. 
• Na afloop douchen => hygiëne maar ook teamgevoel. 

 



 

 

Uitwedstrijden 
 
• Uitwedstrijden doordeweeks op vaak op maandag, donderdag, vrijdag 

vanaf 19u of zaterdag ochtend/middag. 
• Afhankelijk tegen welke club en welke thuisdagen/avonden deze club 

heeft 
• Aantal uitwedstrijden hangt van je poule af 
• Ouders regelen het vervoer 
• Carpoolen is vaak gezellig en praktischer (benzine/parkeerkosten) 
• Met elkaar afspreken wie er rijdt (rijschema) kan handig zijn. 
• Houdt rekening met een half uur van tevoren aanwezig zijn 
• Houdt rekening met reistijd en mogelijke files tijdens spitsuur. 
• Bij overmacht met laat komen contact altijd het team waar je naar 

onderweg bent. Dan kan er vaak wat geregeld worden. Anders puntverlies 
en/of boetes. 

• Heb je tekort aan spelers, regel zelf invallers en kijk wie er bij jouw team 
mag invallen. Meestal is hier een lijstje voor. Kom je er niet uit, neem dan 
tijdig contact op met de team coördinator vanuit de jeugdcommissie. 

 



 

 

Hoe werkt het DWF 
 
• Moet voor iedere wedstrijd digitaal ingevuld/ aangepast worden 
• Namen en rugnummers moeten goed vermeld staan 
• Iedere wedstrijd moet er een van de teamleden aanvoerder zijn (kan nog 

wisselen) 
• Verkeerd invullen = boete! 
• Log in op login.nevobo.nl 
• Hoe het DWF precies ingevuld moet worden staat in een uitgebreide 

handleiding gemaakt door en te krijgen bij de Jeugdcommissie. 
• Kom je er niet uit, neem dan contact op met je team coördinator van de 

jeugdcommissie. 

 



 

 

Wat doet de Coach?  
 
• De coach is een van de ouders. 
• Coach mag iedere wedstrijd anders zijn, maar aanbevolen bij 1 

vaste coach te houden. 
• De coach coacht het team opbouwend 
• Lekker samen spelen is het hoofddoel, winnen is leuk 
• De coach zorgt dat de spelers de warming up starten en inspelen. 
• De coach geeft aan wie er starten in het veld. 
• De coach wisselt per set de bankspeler(s) met veldspeler(s) 
• Tussendoor wisselen mag, maar zijn regels voor. 
• Zorgt dat iedereen ongeveer evenveel speelt 
• Er wordt niet meer ingedraaid door wisselspelers. De coach moet 

bij de scheidsrechters wissels aanvragen. 
• De coach mag per set , 2 time outs aanvragen van 30 seconden om 

tijdens de wedstrijd met het team te overleggen. 
• Zorgt dat het team na afloop netjes handen schud, veld opruimt 

indien nodig  
• Wanneer er geen assistent coach is, dan ook de taken van de 

assistent coach. 



 

 

Wat doet de assistent Coach?  
 
• De assistent coach is ook een van de ouders 
• Ondersteunt de coach 
• Zorgt dat de bidons op tijd gevuld zijn (of laat de bankspelers deze 

vullen) 
• Zorgt voor ‘’gewonden’’, vangt teamleden op waar het even niet 

lekker mee gaat 
• Helpt evt. met tellen of houd de telling in de gaten 
 



 

 

Vragen? 
 

Voor vragen kun je terecht bij de jeugdcommissie: 
jeugdcommissie@vchoofddorp.nl  
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Bedankt voor de 
aandacht! 

2021 Jeugdcommissie VCH 


