
KICK OFF 
SEIZOEN 2021-2022

DETO JEUGD



Jeudvoetbal

▪ Spelplezier staat voorop!

▪ Ieder speelt op zijn/haar eigen niveau

▪ Jongste jeugd speelt in mini’s en F-league

▪ O8 t/m O19 competitie

▪ In 2021/2022: geboortejaar 2003-2014 

▪ Bij DETO t/m O13 elke leeftijdscategorie 

▪ Daarna O15, O17, O19 ivm aantal spelers en aantal teams in 

regio (bijna geen O14 en O16 op juiste sterkte in regio)

▪ JO = Jeugd onder, MO = Meiden onder 

▪ KNVB adviseert gemengd voetbal t/m 12 jaar

▪ Verschillende competities:

▪ Gemengd voetbal (JM indicatie)

▪ Herencompetitie

▪ Meidencompetitie

▪ A en B categorie



Jeugdkader



Teams en
leiding

JO19-1 Dominik Dimitrovic

Corné Bal

JO19-2 Stefan Nijenhuis

Gerwin ter Buurkes

JO17-1 Nick Pol

Hoeseb Yakob

JO17-2 Tom Drent

Erik Rohof

Lars Havinga

JO15-1 Gerrald Eshuis

Derwin Brunink

Hans Matti

Patrick Webbink

Jop Nijland

JO15-2 Zie JO15-1

JO15-3 Dennis Nijstad

Bertil Kroese

JO15-4 Emile Beld

Michelle Beld

JO13-1 Sven Mensink

Herjan Eshuis

Wesley Dekker

JO13-2 Maurice Nijstad

William Film

Erik Büter

Gijs Eshuis

JO13-3 Mark Engbers

Jacco Nijhuis

Bart Dekker

Emma Kunst

Mara Barkel

JO12-1 zie JO13-1

JO12-2 Stefan Nijenhuis

JO12-3 André Wiltvank

JO12-4 Jacco Nijhuis

Hans Quaink

JO11-1 Jarno Rond

Glenn Mollink

Corné Bal

Dick de Lange

Ruud Leemhuis

JO11-2 Roy Dasselaar

Edie Schoemaker

JO11-3 Jonny Ekkel

JO10-1 Zie JO11-1

JO10-2 Zie JO11-1

JO10-3 Sander Spier

Rickert Hoff

JO10-4 Jeroen Drent

Guus Ogink

JO9 Jos Roelofs

Ivan Eshuis

Stef Jaspers Faijer  

Mick Vlutters

Tom Drent

JO8 Gerhald Botter 

Jesse Smelt

Jonny Woudstra

Gideon Stegeman

David Roemers

F-League Jip Lanjouw

Twan Kienhuis

Teun Hekhuis

FL/ mini Rik Lutterop 

Wesley Mulder

Mini's Mirsad Ibrahimovic

Myrle Vossebeld

Keeperstrainer Hans van Dongen



Coördinatoren
en TC

▪ https://www.deto.nl/bestuursbesluiten/jeugdbestu

ur.html

▪ Vanuit de trainers zijn deze coördinatoren het 1e

aanspreekpunt. Zij zullen de vraag / het probleem 

oplossen of doorverwijzen!

TC / Coordinatoren

Henrique Vossebeld Jeugdvoorzitter

vacant Hoofd Jeugd Opleiding

vacant TC jeugd

Richard van het Laar Coördinator bovenbouw

Dinand Fokke Coördinator JO19

Daniel Netters Coördinator JO17

Gerlof Netters Coördinator JO15

Hans Vossebeld Coördinator JO15

Jacco Nijhuis Coord/TC niet selectie OB

Lida Van Losser Coördinator JO12/13

Jacco Eshuis Coördinator JO10/11

Dominique Prins Coordinator JO08/09

Marije Woudstra Coördinator mini’s/ F-league 

https://www.deto.nl/bestuursbesluiten/jeugdbestuur.html


Agenda 
najaar 2021

▪ Ouderavonden – start seizoen

▪ te plannen door trainer ism coördinator

▪ Kaderavonden 

▪ te plannen door HJO

▪ Spelersbeoordelingen

▪ Voor de herfst en voor de winterstop

▪ Herfstmeeting

▪ Bijpraat moment alle trainers: do 14 okt 20:30 uur

▪ Afsluiting 2021

▪ Vrijwilligersavond: ovb laatste trainingsdonderdag van december

▪ Spelers-pasfoto (verplicht vanaf O13)

▪ Deadline 1 nov: speler /teammanager kan wijzigen

▪ Spelregelbewijs

▪ Iedereen die in 2021 17 wordt, deadline 1 jan 2022. Zorg voor 

correcte email-registratie in ledenadministratie!

▪ Ook interessant voor spelbegeleiders, scheidsrechters en 

liefhebbers. Mag ook eerder gehaald worden.



Speelkalender
2021 2022

▪ JO19-1 A-categorie

▪ Andere jeugdteams B-categorie



Trainingsschema

▪ https://www.deto.nl/wedstrijd/trainingsschema.html

▪ Blok 1: 18.00 – 19.00 uur

▪ Blok 2: 19.00 – 20.00 uur

▪ Blok 3: 20.00 – 21.30 uur

▪ Optie voor blok 1 om eerder te beginnen!

▪ Maak afspraken met andere trainers of je eerder kan 

beginnen of langer kan doorgaan. Zo niet, houd je dan 

aan de tijden!

▪ Geef structurele wijzigingen aan de coördinator door

▪ Coördinator stemt af met de veldplanner

https://www.deto.nl/wedstrijd/trainingsschema.html


Velden

▪ Veld 1 is geen trainingsveld (evt voor jeugd)

▪ Op kunstgras alleen doelen met wieltjes toegestaan

▪ Let hier op! Schade aan het veld is groot 

▪ JO8 t/m JO12-teams moeten zelf velden uitzetten

▪ Laatste pupillenteam ruimt doeltjes op (bij wedstrijd én 

training!)

▪ Eerste team op veld 4 en 5 nemen hoekvlaggen mee

▪ Laatste team ruimt hoekvlaggen op



Wedstrijdzaken

▪ wedstrijdzakenjeugd@deto.nl

▪ Per (heel!) seizoen 1 baaldag mogelijk

▪ Wedstrijdwijzigingen via KNVB uiterlijk maandag 

aangeven. Verzoek kan geweigerd worden!

▪ Niet genoeg spelers is geen reden voor aflasten!

▪ Bij (late) verhindering, zelf met tegenstander andere 

datum kiezen en onderling verschuiven

▪ Bij niet komen opdagen, legt KNVB een (geld)boete op

▪ Alle wijzigingen via coördinator doorgeven aan planner

▪ KNVB hanteert geen standen voor pupillen. Wel uitslagen 

voor teamindex. Vul mDWF dus in!

▪ Elk team vanaf O13 wordt ingedeeld voor bekercompetitie

▪ Aan terugtrekking uit de beker of reguliere competitie zijn 

kosten verbonden

mailto:wedstrijdzakenjeugd@deto.nl


Wedstrijdregels

▪ Spelregels

▪ https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels

▪ Dispensatieregels

▪ Categorie A alleen medische dispensatie

▪ Categorie B: 6x6 , 8x8 2, 11x11 3 spelers

▪ Automatische dispensatie voor meisjes in gemengde competitie. Niet voor O8-O10

▪ Maximaal 1 jaar ouder, ook meisjes met automatische dispensatie

▪ Hoeft niet aangevraagd te worden, wordt gecontroleerd via mDWF

▪ https://www.knvb.nl/assist/assist-
wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-

veld

▪ Overschrijvingen

▪ Voor categorie A voor 15 juni

▪ Voor categorie B hele seizoen, let wel op contributieregels vereniging

▪ https://www.knvb.nl/assist/assist-
wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/overschrijvingen/nationale-overschrijvingen

▪ Wisselen

▪ Voor categorie A:O19 5 wissels, O15 en O17 7 wissels, O13 onbeperkt

▪ Voor categorie B: onbeperkt wisselen

▪ https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/63974/vijf-wissels-
toegestaan-het-betaald-voetbal-en

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/overschrijvingen/nationale-overschrijvingen
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/63974/vijf-wissels-toegestaan-het-betaald-voetbal-en


Scheidsrechters 
en 

spelbegeleiders

▪ Voor O8 t/m O10 worden spelbegeleiders ingezet, 

indien mogelijk.

▪ Spelbegeleiders: veelal O13 en O15 spelers die 

invallen

▪ Jeugdscheidsrechters: veelal O17 spelers en 

vrijwilligers

▪ Ondersteun de eigen jeugdleden en geef geen kritiek 

tijdens wedstrijd: ze staan er voor een ander team!

▪ Indien geen scheidsrechter, wordt dit uiterlijk vrijdag 9 

uur gemeld. Team regelt dan zelf scheidsrechter. 

▪ Intern opleiden en volgen van cursus mogelijk: meld je 

aan bij jeugd@deto.nl

▪ Er is geen scheidsrechterplanner/-coördinator: houd 

rekening met zelf regelen, totdat vacature is ingevuld.

mailto:jeugd@deto.nl


mDWF en
Teamindex

▪ mDWF (mobiele) Digitale Wedstrijdformulier

▪ Vanaf Onder 8 spelersopgaaf in Wedstrijdzaken app | KNVB

▪ Controle van spelersfoto’s vanaf O13

▪ Let op: tot 1 nov. kunnen spelersfoto’s aangepast worden.

▪ https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/48680/zorg-weer-

voor-een-correcte-en-herkenbare-pasfoto-op-je-spelerspas

▪ Voor statistieken en betere poule-indeling in toekomst

▪ Teammanager geeft spelersopgaaf voor aanvang wedstrijd door!

▪ Teammanager accordeert opstelling, scheidsrechter controleert 

▪ Teamindex

▪ Obv historie, hebben spelers samen een teamsterkte. Die wordt gebruikt 

voor een eerlijke en gelijkwaardige competitie-indeling

▪ voor de JO15-1 en JO17-1 is poule-indeling reeds gebeurd volgens 

teamindex, in toekomst voor meer teams

▪ correcte teamindeling begin seizoen én goed invullen van mDWF daarom 

van belang

▪ https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-

wedstrijdsecretarissen/63307/uitrol-gebruik-teamindex

https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/48448/vanaf-onder-8-spelersopgaaf
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/48680/zorg-weer-voor-een-correcte-en-herkenbare-pasfoto-op-je-spelerspas
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/63307/uitrol-gebruik-teamindex


Sportlink

▪ ledenadministratie@deto.nl

▪ Geef aan- en afmeldingen tijdig door

▪ Zonder inschrijving, is deelname aan competitie wedstrijden 

niet mogelijk

▪ Niet tijdig afmelden => contributiebetaling gaat door.

▪ Jeugdleden worden als pupil met mobiele nr en email van ouder 

opgevoerd, geef wijzigingen door

▪ Leden vanaf 16 jaar, moeten spelregelbewijs halen. Gebruik 

hiervoor emailadres wat in ledenadm.  bekend is voor juiste 

registratie.

▪ https://www.knvb.nl/themas/sportiviteit-en-

respect/spelregelbewijs

▪ Sportlink is pakket dat door veel sportbonden wordt gebruikt voor 

ledenadministratie én wedstrijdsecretariaat

▪ Koppeling met Voetbal.nl en DETO-site

▪ Teamindeling

▪ Wedstrijdplanning

▪ Uitslagen

mailto:ledenadministratie@deto.nl
https://www.knvb.nl/themas/sportiviteit-en-respect/spelregelbewijs


Vrijwilligers en 
m.stage

▪ DETO hanteert het uitgangspunt: ieder draagt zijn/haar steentje 

bij

▪ Door inzet van vrijwilligers, kan de contributie laag blijven

▪ Er zijn veel functies in te vullen, heb je interesse, geef het aan

▪ Ook is het mogelijk maatschappelijke stage te lopen. Geef je op 

via jeugd@deto.nl

▪ Jeugdtrainers en –scheidrechters krijgen bedankje voor inzet

▪ Volgen van opleidingen is mogelijk

▪ Bij de jongste jeugd, worden ouders gevraagd taak op te 

pakken

▪ ‘Welkom Bie DETO’ is zo’n taak voor pupillenteams

mailto:jeugd@deto.nl


Welkom Bie 
DETO 

najaar 2021

▪ 2 ouders aan de poort

▪ Zelf ruilen met ander team indien gewenst

▪ Bij slecht weer en afgelastingen, geen comité

Datum Speelronde Team Opmerking

4-9-2021 Fase 1 (1) JO10-1

11-9-2021 Fase 1 (2) JO10-2

18-9-2021 Fase 1 (3) JO10-3

25-9-2021 Fase 1 (4) JO10-4

2-10-2021 Fase 1 (5) JO8-1

9-10-2021 Fase 1 (6) JO8-2

16-10-2021 vrij herfstvakantie

23-10-2021 vrij herfstvakantie

30-10-2021 Fase 2 (1) JO8-3

6-11-2021 Fase 2 (2) JO9-1

13-11-2021 Fase 2 (3) JO9-2

20-11-2021 Fase 2 (4) JO9-3

27-11-2021 Fase 2 (5) JO11-1

4-12-2021 Fase 2 (6) JO11-2

11-12-2021 Fase 2 (7) JO11-3

18-12-2021 vrij

Kerstvakantie

22-1-2022 Start fase 3



FCT Heracles 
Academie

▪ Samen sterk in de regio

▪ Initiatief start herfst 2021

▪ Talenten worden bij de club opgeleid. Bij DETO in voorjaar 2022

▪ Eigen trainers die meedraaien: Gerrald Eshuis en Jarno Rond

▪ Interne scout 

▪ Train de trainer

▪ Oefenstof wordt beschikbaar gesteld



Video analyse

▪ Najaar 2021 video analyse systeem 

▪ Afscheid van VTON app

▪ Alternatief RINUS KNVB app



Gedragsregels

▪ https://www.deto.nl/gedragsregels.html

▪ Voor trainers/leiders en ook spelers, zie links

▪ Douchen verplicht

▪ Voor jongere jeugd, evt afwijkende afspraken

▪ Kleedkamers

▪ Aanvegen + rommel ruimen

▪ Géén  mobiele telefoons !

▪ ‘’Oudergedrag’’. Geen commentaar, veld niet betreden! 

(toeschouwers achter lijn).

▪ Communicatie

▪ Trainers | WhatsApp → Ouders

▪ Ouders | Telefonisch →Trainers

▪ Spelers | Telefonisch → Trainers

▪ Zo Doen We Dat Bij DETO

https://www.deto.nl/gedragsregels.html


Kleding en 
materialen

▪ Materiaal

▪ Ballen, hesjes, pionnen/dopjes

▪ Geen bidons vanuit club wegens hygiëne

▪ Elk team verantwoordelijk voor de spullen

▪ Twee sleutels per team worden op naam uitgereikt

▪ Kledinglease

▪ Elke speler verantwoordelijk voor uitgereikte kleding

▪ Elk team verantwoordelijk voor teamtas

▪ Bij vermissing, zelf kleding bij bestellen via website

▪ Bij niet inleveren, worden kosten verhaald op speler of team

▪ Zie menu ‘kledinglease’ en https://www.deto.nl/reglement-

kledinglease.html voor reglement, was advies en vervanging

▪ Jeugdteams wassen eigen shirts (in roulatie)

▪ Indien tegenstander soortgelijk tenue heeft:

▪ (blauwe) reservetenues aanwezig in jeugdhok

▪ Tas voor washok neerzetten

▪ Shirts worden gewassen op de club

https://www.deto.nl/reglement-kledinglease.html


Veel plezier
in het 
seizoen
2021-2022


