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Beste BBC spelers, ouders en verzorgers 
 

Voor jullie ligt het informatieboekje van de BBC, boordevol informatie voor 

jou!  

 

Hier vind je alle informatie over de trainingen die gegeven worden in Bui-

nen en Buinerveen. In de reguliere schoolvakantie worden er in principe 

geen trainingen gegeven en ook geen wedstrijden gespeeld, de teams 

zijn dan vrij.  Ook hebben we hierin wat regels opgenomen wat makkelijk 

is om te weten. 

 

Elk team heeft een groepsapp. Deze wordt gebruikt door  het bestuur, de 

leiders en de trainers  als communicatie middel. We willen jullie vragen 

deze alleen te gebruiken  voor voetbal en niet voor andere doeleinden.  

 

Wij wensen iedereen veel voetbal plezier  toe! 

 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur BBC 
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Trainingen  

We geven  alle teams de mogelijkheid  om tweemaal per week te trainen met hun 

eigen team (met uitzondering van de kabouters). Dit om een optimaal teamresultaat 

neer te zetten. Wij vinden  het ook belangrijk dat de kinderen beide trainingen 

aanwezig zijn.  

 

Ook dit jaar hebben we weer een groep vrijwilligers bereidt gevonden om training te 

geven. Voor hun werkt het niet motiverend als de helft van de kinderen (zonder 

afzegging) niet komt. Als je niet aanwezig kunt zijn bij een training vragen wij je bij 

de leider of trainer persoonlijk af te melden. Doe dit niet via de groepsapp en niet op 

het laatste moment.   

 

In de schoolvakanties zijn er geen trainingen (tenzij de trainer dit anders aangeeft!).  

 

Indien er een training wordt afgelast, dan zal dit altijd in de groepsapp worden 

doorgegeven. Dus bij geen bericht in de groepsapp, wordt er die dag gewoon 

training gegeven. 

 

***Scheenbeschermers zijn (bij wedstrijden en trainingen) verplicht!  

Dit is voor de veiligheid van je kwetsbare 

schenen.*** 

  

De Trainingstijden worden verderop in dit 

boekje genoemd. 

  

Keeperstraining  

Om ook onze keepers de goede training te 

geven wordt er om de week  keeperstraining 

gegeven.  De ene week op woensdag in 

Buinerveen en de andere week op dinsdag in 

Buinen. Aanmelding hiervoor loopt via de 

veldtrainers in overleg met de leiders. 
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De rol van ouders 

/ verzorgers  
Het bestuur van de BBC verwacht van de ouders/verzorgers van alle 

spelende jeugdleden dat  zij een bijdrage leveren  aan het clubgebeu-

ren. Het belangrijkste is het supporteren van de speler;  

· Moedig alle spelers positief aan 

· Laat de spelers zelf keuzes maken 

· Bemoei je niet met het spel, de spelers, de coach en de spelbe-

geleider of pupillenscheidsrechter 

· Sta niet op het veld, maar achter de boarding/afrastering 

(tegenover de coach) 

· Leg vooral niet de nadruk op winnen of verliezen  

· Geniet van het spelplezier van alle spelers 

 

Er zijn ook nog een aantal praktische zaken waarbij wij uw hulp nodig 

hebben. Naast het vervoer van spelers zijn dit er nog een aantal andere 

zaken, zoals het wassen van kleding, bezetten van de kantine, grens-

rechteren. Wij verwachten hierin een actieve rol van de ouder(s)/

verzorger(s).   
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Wedstrijden  
Op de voetbal.nl app van de KNVB staat nuttige informatie over de te spelen 

wedstrijden. Wij adviseren iedereen om deze app regelmatig te raadplegen 

om zo op de hoogte te zijn wanneer er gespeeld moet worden. 

 

 

Thuiswedstrijden 

Bij deze het verzoek om bij de thuiswedstrijden op tijd voor aanvang van de 

wedstrijd op het sportpark aanwezig te zijn.  De leider zal een dag voor de 

wedstrijd een bericht schrijven in de  groepsapp hoe laat je aanwezig moet 

zijn. Iedereen heeft zijn eigen verantwoording om op tijd bij thuiswedstrijden 

aanwezig te zijn. 

 

 

Vertrek bij uitwedstrijden  

Op de voetbal.nl app van de KNVB vind je de aanvangstijden van de wed-

strijd en het sportpark waar gepeeld gaat worden. Ook voor uitwedstrijden  

zal de leider een dag voor de wedstrijd een bericht schrijven in de 

groepsapp. Hierin staat van waar en hoe laat er vertrokken wordt naar de 

uitwedstrijd. Wij vragen iedereen om 5 minuten daarvoor aanwezig te zijn op 

de parkeerplaats van het sportveld van vertrek (Buinen of Buinerveen) zodat 

we op de aangegeven tijd kunnen vertrekken.   

 

Wassen  
Ook voor het wassen doen we een beroep  op de ouder(s) / verzorger(s).  

De wedstrijdkleding (shirt, broekje en sokken) worden ter beschikking gesteld 

aan de spelers. Wilt u de kleding niet te warm wassen (met name de sokken 

krimpen nogal snel). De leider(s) vragen elke week een ouder of verzorger 

om het wassen op zich te nemen.  
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Spelerstas  

Iedere speler krijgt van de vereniging een tas. We willen je vragen  hier zorgvul-

dig mee om te gaan en alleen te gebruiken voor voetbalactiviteiten. De tas blijft 

eigendom van de vereniging. Bij opzegging van het lidmaatschap dient ook de 

tas weer ingeleverd te worden.  

 

Kantine  

Bij een voetbalwedstrijd hoort een natje en een droogje voor de toeschouwers 

en de spelers. Hiervoor hebben we een kantine. De kantine wordt tijdens de 

wedstrijden van de jeugd bemand door vrijwilligers, indien u zich wil aanmelden 

voor vrijwilliger dan kunt u dit kenbaar maken bij één van de leden van het 

hoofdbestuur.   

4 fasen voetbal 
De JO7 t/m JO12 spelen in een soort 4 fasen voetbal, dit houdt in dat de wed-

strijden per fase worden gepland. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in 

het najaar en 2 in het voorjaar. 

De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van 

de teaminschrijving. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te 

beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwed-

strijden komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen.  

Per fase wordt er bekeken of het team qua niveau past bij de teams waarin ze 

zijn ingedeeld, zodat de teams gelijkwaardig aan elkaar zijn. Het spel is daarom 

belangrijker dan het winnen. Dit is ook de reden dat er geen score wordt bijge-

houden op Voetbal.nl app voor de JO7 t/m JO10. Op de onderstaande site is 

nog veel meer informatie te vinden over gelijkwaardige competities:  

 

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-

competities/gelijkwaardige-competities 
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Vanaf de JO13 wordt er gespeeld op groot veld. De  eerste drie  zaterdagen 

van het seizoen worden de bekerwedstijden gespeeld en aansluitend zal de 

competitie van start gaan.   

 

Pupillen en velden 
Sinds het seizoen 2017/’18 speelt het gehele amateurvoetbal met aangepas-

te wedstrijdvormen voor pupillen. De wedstrijdvormen zijn aangepast om zo 

de betrokkenheid van spelers te verhogen en jongens en meiden in een wed-

strijdvorm te laten spelen die beter aansluit bij hun ontwikkelingsfase. 

In de JO7 is het belangrijkste dat zij spelenderwijs het voetbalspel (leren) 

ontdekken. Dit betekent dat het voetbalaanbod erop gericht moet zijn om 

iedere pupil zoveel mogelijk optimaal spelplezier en ontwikkeling te bieden in 

een voor hem/haar prettige omgeving. De wedstijden worden in competitie 

verband gespeeld, 4 teams per groep. De wedstrijdjes worden per 10 minu-

ten gespeeld op een verkleind 1/8ste veld  (30m x 20m) 4 tegen 4 wedstrijden 

zonder keeper. 

De Onder 8 tot en met Onder 10-pupillen spelen op een verkleind kwartveld 

(42,5m x 30m) 6 tegen 6 wedstrijden. Deze duels worden begeleid door een 

spelbegeleider die de spelers zoveel mogelijk de ruimte geeft het spel zelf te 

ontdekken en daar waar nodig fluit om de spelregels uit te leggen. De Onder 

11- en Onder 12-pupillen spelen op een versmald half veld (64m x 42,5m) 8 

tegen 8 wedstrijden. De wedstrijden staan onder leiding van een pupillen-

scheidsrechter. 
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Grensrechter  

Vanaf JO-13 wordt er op groot veld gespeeld. De scheidsrechter wordt dan on-

dersteund door een  tweetal grensrechters. Elk team moet dan een grensrechter 

leveren. Wij proberen dit met vrijwilligers op te lossen, maar soms zijn we ge-

dwongen om ouders hiervoor in te delen. Vindt u dit heel lastig, dan kunt u altijd 

overleggen met een andere ouder om deze taak van u over te nemen.   

De taak van de grensrechter (assistent-scheidsrechter) is het assisteren van de 

scheidsrechter. Het betreft hier drie hoofdtaken. U beloopt slechts 1 helft van 

het veld, namelijk de ‘thuis-zijde’ van uw eigen team. In de tweede helft steekt u 

diagonaal over. U staat altijd aan de linker zijde van het veld (gerekend met de 

rug naar het ‘eigen’ doel.)   

 

Eerste taak: ballen buiten de lijnen   

Oordelen welke partij het laatst de bal heeft aangeraakt indien de bal over de 

(buiten)lijnen van het veld gaat; de tegenpartij krijgt dan de bal:   

Zijlijn: dit leidt tot een ingooi. Indien partij X de bal het laatst heeft aangeraakt, 

krijgt Y de ingooi. Dit wordt aangegeven door de vlag in de aanvalsrichting van 

Y op te steken.   

Achterlijn: dit leidt tot of een hoekschop (corner) of een doeltrap (keeperbal). De 

vlag wijst (naar beneden) of naar de hoekvlag bij een hoekschop of naar de ’16-

meter’ bij een doeltrap 

   

Tweede taak: buitenspel   

Je kunt alleen buitenspel staan op de helft van de tegenstander en je moet je 

bevinden vóór de plaats waar de bal het laatst wordt aangeraakt door een spe-
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ler van zijn eigen team. (een terugspeelbal van de tegenstander kan dus niet 

leiden tot buitenspel).   

Een speler staat buitenspel als tussen hem en de laatste verdediger (meestal 

de keeper), geen andere verdediger staat.   

Staat hij precies op gelijke hoogte als de voorlaatste verdediger, dan is het 

geen buitenspel.   

Buitenspel wordt alleen bestraft als de speler actief bij het spel betrokken is. 

Meestal wordt er pas gefloten als de speler de bal krijgt toegespeeld.   

Hier zijn echter wel uitzonderingen op, dan wordt het buitenspel weer niet 

bestraft:  

· bij het ontvangen van de bal vanuit een hoekschop,   

· bij een doeltrap (door de eigen keeper)   

· Bij een inworp (van een speler uit het eigen team)  

Een andere uitzondering is als de speler achter de bal blijft op het moment 

dat deze hem wordt toegespeeld. Dus je kan alleen buitenspel staan als de 

bal voorwaarts (dus in de richting van het doel van de tegenstander) ge-

speeld wordt.   

Met andere woorden : 

· Wanneer een ploeg in de aanval gaat, houdt het spel voor hen op bij 

de laatste verdediger van de tegenpartij. Als hij zich bevindt achter de 

laatste verdediger, dan staat hij dus buiten het spel. Als de aanvaller 

de bal krijgt aangespeeld wanneer hij achter de laatste verdediger 

staat, staat hij dus buitenspel. Wanneer hij scoort in deze positie, geld 

dit doelpunt dan ook niet: hij stond immers buiten het spel.  

· Het is buitenspel als een speler dichter bij de doellijn van de tegen-

stander is dan de bal en de voorlaatste tegenstander. In deze gaat het 
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om het deel van het hoofd, lichaam of de voeten. Armen vallen daar dus 

niet onder. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen niet stafbaar en 

strafbaar buitenspel:   

Strafbaar: de speler neemt aan het spel deel (de bal wordt op hem of in zijn 

richting gespeeld)   

Niet strafbaar: de speler neemt niet deel aan het spel: de bal gaat in het geheel 

niet in zijn richting; hij ligt bijvoorbeeld geblesseerd op de grond.  

 

Derde taak: onregelmatigheden   

De derde taak is het rapporteren van onregelmatigheden op het veld, die zich 

aan het oog van de scheidsrechter onttrekken. Door de vlag te heffen kan de 

grensrechter hiervoor de aandacht van de scheidsrechter vragen. De scheids-

rechter neemt dan een beslissing.  

Lidmaatschap  
Nieuwe leden  

Regelmatig komt het voor dat jongens en meisjes graag eens willen proeven 

aan het voetbalspel. Bij BBC willen we daar graag ruimte voor geven, maar er 

gelden wel een aantal regels. Iedereen kan twee keer vrijblijvend meetrainen. 

Dit kan spontaan gebeuren bij de trainingen (natuurlijk wel in overleg met de 

desbetreffende trainer).  Als dit goed bevalt, dan kan er nog vier weken gratis 

meegetraind worden. De speler moet zich dan als aspirant-lid aanmelden bij het 

bestuur van BBC (Richard Lageman: 06 – 22 42 03 17). 

Het bestuur besluit in overleg met de trainers bij welke groep het aspirant– lid 

wordt ingedeeld. Al men nog langer wil meetrainen, dan moet de speler zich 

aanmelden als lid van VV Buinen of VV Buinerveen. Op de website http://

www.vv-bbc.nl is het aanmeldformulier te downloaden. Graag het ingevulde 

formulier mailen naar info@vv-bbc.nl of afgeven aan een van de bestuursleden 

mag natuurlijk ook. 
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Nieuwe spelers kunnen pas meedoen aan een wedstrijd als men aangemeld 

is als lid. Want dan pas ontvangen ze een spelers nummer bij de KNVB en 

kan het ingevuld worden op het wedstrijdformulier.  

De teamindeling staat in principe vast. Nieuwe spelers kunnen daarom pas 

wedstrijden meespelen in een nieuwe competitie, tenzij er binnen teams nog 

ruimte is. Nieuwe spelers kunnen daarom pas wedstrijden meespelen in een 

nieuwe competitie, tenzij er binnen teams nog ruimte is. Indeling van nieuwe 

spelers bij teams gebeurt door het bestuur van  BBC.  

 

Opzegging  
We hopen het niet, maar als je toch wilt stoppen met voetballen, dan gelden 

er ook een aantal regels. We gaan er in ieder geval van uit dat je het lopende 

seizoen afmaakt, voetbal is namelijk een teamsport, met te weinig spelers 

kan het seizoen niet afgemaakt worden en maakt je het voor de rest van je 

teamspelers er niet leuker op.  

Indien je gedwongen bent  per direct te moeten  stoppen, meldt je dit bij de 

leider van je team en het bestuur van BBC. We kunnen hier dan vroegtijdig 

actie ondernemen om de teams voldoende te bezetten. 

Verder moet je jouw lidmaatschap schriftelijk opzeggen bij de vereniging 

waarvan je lid bent (VV Buinen of VV Buinerveen). Met in acht name dat de 

contributie voldaan moet worden en pas stopt als alle spullen, die eigendom 

zijn van de vereniging en die in bruikleen zijn gegeven aan  het betreffende 

lid ingeleverd zijn. 

Kaboutervoetbal  
Voor de allerjongsten (tot 6 jaar) wordt er regelmatig kaboutervoetbal georga-

niseerd. Dit is afwisselend in Buinerveen en Buinen. Om hieraan mee te 

doen hoef je nog geen lid te zijn en er zijn verder ook geen verplichtingen. De 

data hiervoor worden binnenkort bekend gemaakt!   
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Overige zaken  

Sponsoring  

Activiteiten worden gesponsord door een groot aantal bedrijven. Ook de beide 

moederverenigingen leveren regelmatig een bijdrage. We zijn hen hiervoor zeer 

dankbaar en daardoor kunnen we nog steeds een lage contributie vragen  aan 

onze spelers.  Toch hebben we nog een zaken dingen, waarvoor we nog  spon-

soren zoeken. Wilt u weten waarvoor, neem dan contact op met  het jeugdbe-

stuur.   

  

Klachten en suggesties  

Het bestuur en de vrijwilligers van BBC doen hun uiterste best om alle 

zaken  zo goed mogelijk te regelen. Soms kunt u tegen onvolkomenhe-

den aanlopen.. Blijf daar dan niet mee zitten, maar benader ons hier-

over.  Wij denken graag na over een passende oplossing. 

  

Informatie   

Alle informatie, zoals het informatieboekje, nieuwsbrieven, wedstrijd-

schema, trainingspakken etc, kortom alles over BBC kunt je (binnenkort 

weer) vinden op de website www.vv-bbc.nl 
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BBC JO-7 
 

Leiders / trainers 
Riechard Elting, Jan Komduur, Erik van der Veen 

 
Trainingstijden  

Maandag 18:00 – 19:00 uur (Buinen) 
Woensdag 18:00 – 19:00 uur (Buinerveen) 

 

 

BBC JO-9 
 

Leiders / trainers 
Geziena Kamst, Somith Hardy 

 
Trainingstijden 

Maandag 18:00 – 19:00 uur (Buinen) 
Woensdag 18:30 – 19:30 uur (Buinerveen) 

 
 

BBC JO-10 

Leiders / trainers 
Richard Lageman, Michael Holla 

 
Trainingstijden 

Maandag 18:00 – 19:00 uur (Buinen) 
Woensdag 18:30 – 19:30 uur (Buinerveen) 

 
 

BBC JO-12 

Leiders  
Michel Haandrikman, Wietse de Roo  

 
Trainers 

Hendrik Franssen, Wietse de Roo 
 

Trainingstijden 
Maandag 18:00 – 19:00 uur (Buinen) 

Woensdag 18:30 – 19:30 uur (Buinerveen) 
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BBC JO-15 

Leiders  
Edwin Weijma, Bernard Brinks 

 
Trainers 

Koen van Wattum, Naut Wubbels (onder begeleiding van Arjan Wub-
bels) 

 
Trainingen  

Dinsdag 18:15 – 19:15 uur (Buinen) 
Woensdag 19:00 – 20:15 uur (Buinerveen) 

 

 

 

Keepertraining 

Trainer JO-09 
Christella Verbeek 

 
Trainer JO12 – JO15 

Bas Schutte 
Wietse de Roo 
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Bestuur BBC  
Het bestuur van BBC is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten van  

VV Buinen en VV Buinerveen en voert haar werkzaamheden uit onder  

verantwoordelijkheid van beide verenigingen. De taken binnen de bestuur 

zijn verdeeld om de werkzaamheden beperkt mogelijk te houden.   

 

 Voorzitter: 

Richard Lageman   Tel.:  06 – 502 25 257  

 

Algemeen coördinator 

Informatieboekje; 

Ledenadministratie; 

Kleding zaken (Rena Lageman) 

 

Algemeen Secretariaat: 

Marielle Brinks      Tel.: 06 – 245 72 457  

 

Verslaglegging intern; 

Externe communicatie 

Facebook beheerder 

Website http://www.vv-bbc.nl/ 

 

Wedstrijd Secretariaat: 

Edwin Weijma    Tel.:  06 – 538 97 037  
 
Wedstrijdplanning / wijzigingen 
Toernooien Coördinator 
Contact KNVB   
Scheidsrechters / grensrechters 
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Algemeen lid: 

Riechard Elting   Tel.:  06 – 51 72 24 77  

 

Leiders 

Trainers 

Praktische gang van zaken 

Allround diverse organisatorische evenementen   

 

Algemeen lid: 

Anja Leeuw      Tel.:  06 – 224 84 366   

Allround diverse organisatorische evenementen  

 

Wilt u het bestuur mailen, dat kan! We hebben een algemeen mailadres: 

info@vv-bbc.nl 
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Blauwe Toer 
Aan het einde van het seizoen wordt door een aantal vrijwilligers de Blauwe 

Toer georganiseerd. Dit seizoen is de Blauwe Toer in het weekeind van 1 t/m 

3 juli 2022. De spelers stappen vrijdagmiddag op de fiets naar de Klonie in 

Westdorp, daar krijgen ze de tijd van hun leven. Ze blijven daar eten en sla-

pen. Na 2 vermoeiende, maar zeer leuke dagen en nachten komen zo zon-

dag terug fietsen. Verdere informatie volgt vanuit de organisatie van de Blau-

we Toer.  

 

Verdere activiteiten 
Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd als de Grote 

Club Actie, onderlinge wedstijdjes, sponsorloop, eindejaar feest enzovoort. 

Hierover worden jullie gedurende  het jaar geïnformeerd. 

 

Trainingspakken 

Voor alle spelers is het mogelijk om een trainingspak van de club aan te 

schaffen. Deze kan voorzien worden van voor en/of achternaam. Voor prijzen 

en aanschaf kunt u het bestelformulier downloaden op de website:  

www.vv-bbc.nl 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


