
Informatie jeugdafdeling       

        R.K.V.V. Teylingen  

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Welkom bij Teylingen 

R.K.V.V. Teylingen heet u en uw zoon of dochter van harte welkom bij onze club. Door middel van deze brochure 

willen wij u wat meer vertellen over de jeugdafdeling en de activiteiten welke binnen onze vereniging voor de 

jeugd worden georganiseerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de 

jeugdcommissie! 

 

Indeling van teams 

Afhankelijk van de leeftijd van uw zoon/dochter wordt hij/zij ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie en 

team. De indeling op leeftijd wordt aangeduid met JO (Jeugd Onder) of MO (Meisjes Onder) en daarachter de 

leeftijd (8, 9, 10, etc.). Het volgende cijfer duidt het team aan: JO9-3 is dus het 3e team Jeugd Onder 9 jaar. 

Als regel geldt dat de leeftijd bereikt wordt voor 1 januari van het lopende seizoen. 

 

Wedstrijden 

De leeftijdsgroep tot en met JO12 speelt in 4 fasen. Na elke fase van 6 wedstrijden worden de teams opnieuw in 

klasse ingedeeld door de KNVB om op die manier zoveel mogelijk gelijkwaardige teams tegen elkaar te laten 

spelen. 

De leeftijdsgroep JO13 t/m JO19 speelt eerst een bekerpoule en daarna twee reeksen met 11 teams. Na de eerste 

reeks deelt de KNVB de teams waar nodig opnieuw in. 

De wedstrijden worden gespeeld volgens een vastgesteld schema op zaterdag. 

 

De onder 8, onder 9 en onder 10-pupillen spelen 6-

tegen-6-wedstrijden op een bijna kwart veld.  

Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen 

komen zij vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, 

schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een 

kleiner veld sluit bovendien beter aan op de 

belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij 

aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het 

spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen. 

 

De scheidsrechter neemt bij deze leeftijdscategorie voortaan de rol aan van spelbegeleider.  Hij of zij beweegt 

niet in maar langs het veld en geeft de spelers zoveel mogelijk de ruimte het spel zelf te ontdekken. Alleen bij het 

duidelijk overtreden van de spelregels grijpt de spelbegeleider in en legt deze uit. 

 

De onder 11 en onder 12 pupillen spelen 8 tegen 8 

wedstrijden op een veld dat iets kleiner is dan een half 

veld (42,5 x 64m). 

In tegenstelling tot de onder 8, 9 en 10 pupillen worden 

de wedstrijden bij deze leeftijdscategorieën geleid door 

een pupillenscheidsrechter. Vanaf de onder 11 

leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief rangen 

en standen.  

 



Het wedstrijdschema vindt u op de website en de voetbal.nl app. Voor thuiswedstrijden dient iedereen 

(minimaal) drie kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Bij uitwedstrijden dient men 60 minuten voor aanvang 

aanwezig te zijn. Vervoer dienen ouders onderling te regelen (wellicht raadzaam om een schema te maken). Bij 

de allerjongsten is het gebruikelijk dat de ouders hun zoon/dochter helpen bij het aankleden en douchen. 

Daarnaast geven we kinderen tussen 3 en 6 jaar de mogelijkheid om gratis kennis te maken met voetballen 

tijdens de “Hummel-trainingen” op zondagen van 10.00 tot 11.oo uur. 

Training 

Iedere week wordt er 2 keer training gegeven. De trainingsdagen- en tijden worden aan het begin van het 

seizoen bekend gemaakt. De trainingen worden gegeven door enthousiaste en veelal geschoolde / KNVB-

gediplomeerde trainers, begeleid door het Hoofd Opleidingen. Daarnaast zal voor alle leeftijdsgroepen vanaf 10 

jaar regelmatig tijdens de reguliere trainingen speciale loop- en coördinatietraining worden gegeven door een 

speciaal daarvoor aangestelde looptrainer. 

Er is voor de keepers vanaf de JO11 ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de wekelijkse keeperstraining, 

verzorgd door een gespecialiseerde keeperstrainer voor de jeugd. 

Kleding  

Bij wedstrijden wordt het Teylingen tenue gedragen, bestaande uit een rood/zwart shirt, een zwarte broek en 

rood/zwarte kousen. Verder zijn scheenbeschermers verplicht (en niet zonder reden) en dienen er 

voetbalschoenen te worden gedragen. Wij zijn er trots op dat alle teams voorzien zijn van gesponsorde kleding 

en een voetbaltas.  

Uw kind hoeft dus niet zelf een Teylingen shirt, broek en kousen aan te schaffen. Uiteraard wel voetbalschoenen 

en scheenbeschermers. Voor de gehele jeugdafdeling zijn uniforme trainingspakken aangeschaft. Wij verwachten 

van onze jeugdleden dat zij deze aan hebben als zij op zaterdag naar de voetbal komen. Deze trainingspakken 

mogen niet gedragen worden tijdens de trainingen. Na elke wedstrijd neemt één van de spelers (bij toerbeurt) 

alle wedstrijdkleding naar huis, wast deze volgens de voorschriften en neemt de tas met kleding mee naar de 

eerstvolgende wedstrijd.  

 

 



 

Contributie  

Als lid van een vereniging, dient er contributie betaald te worden. Hiermee kan de vereniging blijven bestaan en 

leuke dingen organiseren. De contributie is afhankelijk van de leeftijd en wordt per seizoen vastgesteld. Dankzij 

onze sponsoren en inzet van onze vrijwilligers zijn wij in staat een lage contributie te heffen, met trots de laagste 

van de gehele streek!  

RKVV Teylingen neemt jaarlijks deel aan de Grote Clubactie om nog meer leuke dingen voor de jeugd te kunnen 

organiseren. Ieder lid krijgt bij de start van de actie 2 loten uitgereikt. Het verschuldigde bedrag hiervoor (6 euro) 

wordt gelijktijdig met de contributie geïnd. 

 

Activiteiten 

Bij Teylingen wordt er voor de jeugd veel georganiseerd naast het voetbal. Zo is er voor de gehele jeugdafdeling 

een Sinterklaasfeest, waarbij de jongsten een wedstrijd tegen Voetbal-Pieten mogen spelen en bij Sint op het 

podium mogen komen. Voor de oudere jeugd is er ’s avonds een leuke spelavond in het teken van Sinterklaas. 

Tijdens de winterstop organiseren we een Playstation FIFA toernooi en bij strenge vorst doen we leuke dingen op 

de bevroren sloten achter de velden. Gedurende het seizoen is er nog Bingo voor de jongste jeugd en een 

spelavond voor de wat oudere jeugdleden. Het seizoen wordt voor de JO8 t/m JO15 jaarlijks afgesloten met een 

groot voetbaltoernooi. Aan de vooravond van dit toernooi wordt er voor JO8 t/m JO11 een heuse “Kick-off” 

avond georganiseerd. 

Natuurlijk mag ook het jeugdkamp niet onvermeld blijven, een kleine week overvol 

activiteiten op een leuke kamplocatie. Jaarlijks gaan er in de eerste week van de 

zomervakantie zo’n 60 tot 70 kinderen uit de JO8 t/m JO15 teams mee. 

 

Vrijwilligers  

Teylingen werkt met heel veel vrijwilligers. Zonder deze mensen kan onze vereniging 

niet draaien. Zo is er een onderhoudsploeg en zijn er vele mensen actief als 

barmedewerker, scheidsrechter of in de activiteitencommissie enz. enz. Wilt u ook iets 

betekenen voor Teylingen neem dan contact met ons op door middel van het 

contactformulier op de website of kom even langs in de jeugdcommissiekamer. Wij zijn blij met iedereen, en vele 

handen maken nog steeds licht werk. Dus meldt u aan!  

 

Waar kan ik terecht met mijn vragen?  

Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen. Dit kan via een mail naar jeugdcommissie@rkvvteylingen.nl of spreek op zaterdag een van de 

jeugdcommissieleden aan in de jeugdcommissiekamer. Wij helpen u graag met uw vragen voordat u lid wordt, 

maar zeker ook tijdens het lidmaatschap van onze vereniging!  

 
Met vriendelijke groet,  
Het Jeugdbestuur RKVV Teylingen 
 
 
 
                      www.rkvvteylingen.nl 
 
 
Daarnaast zijn wij actief op Facebook, Twitter en Instagram 

mailto:jeugdcommissie@rkvvteylingen.nl
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