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Voorwoord

Jeugdbeleidsplan 2016-2021 van sportvereniging Alphense Racing Club (sv ARC)

Het Jeugdbeleidsplan heeft op onderdelen specifieke aandacht voor het selectievoetbal enerzijds en 
het recreatieve voetbal anderzijds.

Het Jeugdbeleidsplan 2016-2021 kenmerkt zich door enerzijds de ambitie om tot een verdere 
professionalisering van onze jeugdopleiding te komen. Anderzijds is ook de wens om stappen 
voorwaarts te zetten op het gebied van onze algemene recreatieve en maatschappelijke rol als 
voetbalvereniging.  Onveranderd blijft natuurlijk hetgeen het ARC-“DNA” zo herkenbaar maakt: het 
streven naar een levenslange binding van onze leden met de club, zowel op als buiten het veld.

Ook nieuw is een scherpere afbakening van onze plannen, zowel inhoudelijk als in de tijd. Het 
Jeugdbeleidsplan bevat de missie, de visie en de hoofddoelstellingen van onze opleiding voor de 
komende 5 jaar. Ook worden de organisatorische zaken besproken. Het Jeugdbeleidsplan wordt 
jaarlijks geconcretiseerd in het Jaarplan voor de jeugd. Hierin worden de concrete korte 
termijndoelen vastgelegd en de actiepunten voor dat jaar. Jaarlijks levert de TCJ het jaarplan voor het 
komend seizoen af en evalueert het de behaalde resultaten versus de gestelde doelen. Aan het einde 
van de looptijd van het beleidsplan evalueren TCJ en Bestuur samen de behaalde resultaten.

Een duidelijke afbakening vindt plaats waar de overgang is van het JeugdBeleidsPlan (JBP) naar het 
technische beleid. Die worden vastgelegd in het Technisch Opleidingsplan (TOP).



Missie Jeugdvoetbal ARC

“Voetballen van jong tot oud

bij de leukste vereniging van

Alphen aan den Rijn”



Visie Jeugdvoetbal ARC

Als grootste voetbalvereniging van het Groene Hart is ARC dé voetbalvereniging voor

jongens en meisjes in Alphen aan den Rijn en de regio rond Alphen. Iedereen die in onze

regio woont en passie heeft voor voetbal, vindt in ARC een warme, open en actieve

vereniging. 

• Wij streven naar een levenslange binding van onze leden met de club, zowel voor de recreatieve

sporter als de prestatieve. Goede doorstroming van onze jeugd naar de senioren is daarom een

belangrijke doelstelling.

• Een respectvolle omgang met speelsters, scheidsrechters en andere betrokkenen op en rond het 

veld is van groot belang voor ARC.

• ARC werkt samen met scholen, buitenschoolse opvang en sportorganisaties teneinde sport 

(faciliteiten) meer en beter toegankelijk te maken voor jong en oud. 

• Met de ARC-selectiejeugd streven wij er naar met initiatiefrijk en aanvallend voetbal structureel

in de subtop van het Nederlandse jeugd-amateurvoetbal te spelen. ARC selecteert primair

speelsters uit eigen gelederen, of anders uit eigen regio. 



Algemene doelstellingen
jeugd 2016-2021

• Instroom F-League / O8-O9 pupillen

• Belang: voldoende pupillen instroom om interne doorstroom junioren/senioren te 
verankeren

• Checken aantallen 2016 en doelstellingen maken voor komende jaren plus 
actieplan

• Doorstroom Junioren naar Senioren

• Belang: ARC streeft naar lange binding met de club, conversie van junior naar 
senior is belangrijk ijkpunt

• Checken huidige doorstroom (afgelopen seizoen) en doelstelling voor komende 
jaren

• Respect, normen en waarden

• Waardering (regie)trainingen

• Belang: tevredenheid van recreatieve spelers over hun training vergroten

• Enquete opstellen en verspreiden onder spelers



Hoofddoelstellingen
Selectievoetbal – jongens (1)

• De bovenbouw van de junioren zal minimaal op 3e divisieniveau moeten spelen. 

Zodoende zou de ARC-selectiejeugd gemiddeld jaarlijks een derde tot de helft van de 

contractspelers bij de ARC seniorenselecties kunnen leveren, afhankelijk van de klasse 

waarin de JO19 en JO17 selecties spelen. Indien de A-senioren selectie in de 

hoofdklasse speelt, lijkt het wenselijk om de JO19-1 in de 2e divisie te hebben spelen.

• Voor de pupillen JO12 t/m JO8 staat primair de ontwikkeling van technische 

vaardigheden centraal, alsmede algemene fysiologische ontwikkeling. De JO12 t/m JO8 

pupillen horen wel op hoofdklasse niveau te spelen. Hiervoor is een Technisch 

Opleidingsplan (TOP) opgesteld, deze is leidend.

• Belangrijke nevendoelstelling is dat de ledeninstroom van JO12 t/m JO8 pupillen weer 

toeneemt, zodat er ook voldoende toevoer is voor de pupillenselectie-teams. 

Uitwerking hiervoor vindt plaats in de plannen van de Jeugdcommissie.



Hoofddoelstellingen
Selectievoetbal – jongens (2)

1. Top 100 Jeugdopleiding
• De ARC Jeugdselecties JO19-1 t/m JO13-1 staan na seizoen 2020-2021 in de Top 100 jeugdopleidingen met maximaal 32 

punten bij de bovenste 25 (huidige stand: 36 punten op (gedeelde) plaats 42). 

• Zie htpps://amateurvoetbaleindhoven.nl. 

• We gaan daarbij uit van de volgende opbouw:

• Bovenbouw (JO19-1, JO17-1 enJO15-1) en JO13-1 spelen minimaal 3e divisieniveau. (totaal 4X3=12 punten)

• Bovenbouw JO19-2 en JO17-2 spelen minimaal hoofdklasse. Bovenbouw JO15-2 en JO13-2 spelen minimaal 1e

klasse (totaal 4X5=20 punten)

• Een variant zou kunnen zijn dat de JO19-1 op 2e divisieniveau gaat spelen, om aansluiting met Senioren A en B 
selectie te vergemakkelijken.

• Bovenstaande houdt in dat er over de looptijd van dit plan netto 3 van de 8 teams (JO19-1 tm JO13-2) dienen te 
promoveren, zonder degradaties derhalve. Degradatie verdubbelt promotiedoel.

• Onderbouw JO9-1 en JO11-1 spelen minimaal hoofdklasse, maar nadruk ligt daar zwaar op technische vaardigheden.

• Verdere uitwerking zal per het jaarplan Jeugdselecties plaatsvinden, startend per het komende Jaarplan 2016-2017.

Doel Start '16-'17 Eind '20-'21 ∆ Variant 1 Start '16-'17 Eind '20-'21 ∆

JO19-1 3e divisie 3e divisie ○ JO19-1 3e divisie 2e divisie ↑

JO17-1 3e divisie 3e divisie ○ JO17-1 3e divisie 3e divisie ○

JO15-1 Hoofdklasse 3e divisie ↑ JO15-1 Hoofdklasse 3e divisie ↑

JO13-1 3e divisie 3e divisie ○ JO13-1 3e divisie 3e divisie ○

JO19-2 1e klasse hoofdklasse ↑ JO19-2 1e klasse hoofdklasse ↑

JO17-2 1e klasse hoofdklasse ↑ JO17-2 1e klasse 1e klasse ○

JO15-2 1e klasse 1e klasse ○ JO15-2 1e klasse 1e klasse ○

JO13-2 1e klasse 1e klasse ○ JO13-2 1e klasse 1e klasse ○



Hoofddoelstellingen
Selectievoetbal – jongens (3)

2. Per start seizoen 2017-2018 is de ARC Jeugdopleiding een zgn “KNVB gecertificeerde 
lokale jeugdopleiding”

• Start proces bij goedkeuring bestuur ARC per september 2016.

• Begeleiding en certificering door NMC Bright, KNVB contractpartner

• Implementatie wordt thans uitgewerkt door aparte commisie en is per datum 
[d.d.] gereed en is onderdeel van het jaarplan 2016-2017

3. Focus op doorstroming JO19-junioren naar A, B en C selecties senioren

• Aparte organisatorische aandacht voor O21 en/of O23 competitie (jaarplan 16-
17)

• Individuele begeleiding (overstappende JO19-1 junioren en) O23 spelers

4. Interne en externe Scouting organisatie (jaarplan 2016-2017)

• Hoofd scouting: in TCJ en nauw contact met selectietrainers en met de 
Jeugdcommissie.

• Interne scouting obv spelersvolgsysteem



Hoofddoelstellingen
Selectievoetbal – jongens (4)

5. Aanscherping Technisch Opleidingsplan (jaarplan 16-17 en TOP) in navolging 
internationale trends topvoetbal

• Invoegen nieuwe Spelstijl ARC jeugd en de daarbij behorende accenten in de 
technische opleiding

• Verhogen fitheid/fysiek vermogen selectiespelers, uit te werken i.s.m. fysio en 
andere specialisten

• Verhogen aantal zgn. “small sided games” voor onderbouw en bovenbouw

6. Invoeren data-& video-analyse (meten = weten)
• Vastleggen en rapporteren wedstrijddata, teams en individueel
• Video-analyse en rapportage

7. Bovenbouw selectiejeugd tournooi (ten vroegste in seizoen 2017-2018)
• Als onderstreping “sub-top” status JO en vergroten aantrekkingskracht voor 

junioren in regio.



Vijf jarenplan

Het Jeugdbeleidsplan wordt jaarlijks geconcretiseerd in het Jaarplan voor de jeugd. Hierin 
worden de concrete korte termijndoelen vastgelegd en de actiepunten voor dat jaar. Jaarlijks 
levert de TCJ het jaarplan voor het komend seizoen af en evalueert het de behaalde 
resultaten versus de gestelde doelen. Aan het einde van de looptijd van het beleidsplan 

evalueren TCJ en Bestuur samen de behaalde resultaten.

Jeugdbeleidsplan 2016-2021
Jaarplan ’16-’17

Technisch Opleidingsplan 2016-2021

Jaarplan ’17-’18 Jaarplan ’18-’19 Jaarplan ’19-’20 Jaarplan ’20-’21

Juni‘16 

Plannen gereed

Juni‘17 

Evaluatie

Juni‘18 

Evaluatie

Juni‘19 

Evaluatie

Juni‘20 

Evaluatie

Juni‘21 

Evaluatie



Jaarplan 2016-2017 
Selectievoetbal

Doelstellingen 2016 - 2017:

1. Minimaal 1 “netto promotie” van een selectieteam JO13-2 tm JO19-1

2. Implementatie certificering regionale jeugdopleiding

3. Opzet Jeugd Scouting organisatie

4. Organisatie neerzetten voor O17, O21 en O23 

5. Aanpassen Technisch Opleidingsplan (TOP) o.b.v. nieuwe Visie Speelstijl ARC Jeugd
& actieplan. En implementatie binnen organisatie.



Technisch Opleidings Plan (TOP) 
2016-2021

Bestaande plan voldoet als basis technische en organisatorische leidraad voor jeugdopleiding.

Aanscherping TOP op basis van laatste inzichten ontwikkeling (jeugd)voetbal en input 
Jeugdkader ARC (zie hierachter).

Planning proces Nieuwe ARC Jeugdvoetbal Speelstijl & trainingsaanpassing:

Mei/Juni ‘16: uitwerking, presentatie & discussie TCJ en jeugdkader.

Juni/Juli: afronding interne gespreksronde en uitwerking in TOP en Jaarplan ‘16-’17.



Visie jeugdselectievoetbal ARC 
Inleiding (1)

• Het is tijd voor een aanscherping van onze visie (en ook onze doelen) mbt het 
jeugdselectievoetbal.

• In Nederland, bij de KNVB en dus ook bij de lokale en regionale amateurclubs is 
een behoorlijke achterstand ontstaan t.a.v. de ontwikkeling van het prestatie cq.
topvoetbal. (zie de prestaties van Ned. Elftal, Eredivisie Clubs in CL en EL).

• Binnenkort presenteert KNVB haar uitgewerkte 11 speerpuntenplan. Zeker is dat 
zaken als trainingsintensiteit, mentaliteit/weerbaarheid en trainingsvormen bij 
met name de jeugd aanpassingen zullen ondergaan.

• Het dogmatische vasthouden aan statische veldbezettingen als 4-3-3 zal worden 
verlaten.



Visie jeugdselectievoetbal ARC 
Inleiding (2)

• Aanvallend voetbal in totale beweging is de 
heersende leer in het internationale topvoetbal. 
Goed nieuws, want niks leukers voor jeugd dan 
aanvallend, beweeglijk en creatief voetbal

• De daarvoor benodigde “skills” moeten wel 
verbeterd worden: fitheid, fysiek vermogen en 
daarmee ook (mentale) weerbaarheid, hogere 
trainingsintensiteit, technische 
handelingssnelheid etc.

• Dus: we kiezen niet zwart-wit, we gaan voor zowel 
betere techniek als hogere fitheid en weerstand.

• Kortom: het is tijd voor een offensieve aanpassing van 
ons jeugdvoetbal en onze speelstijl!

• Bij ARC wachten we niet, maar anticiperen op hetgeen we al zien:



Visie jeugdselectievoetbal ARC 
11 speerpuntenplan KNVB

KNVB speerpunten

1. De kwaliteit van de jeugdtrainers nog meer centraal stellen ;

2. De kwaliteit van de cursussen onder de loep nemen;

3. Het opleidingstraject langer doortrekken; 

4. Een opleidingsplicht voor alle betaald voetbal-organisaties in Nederland;

5. Hogere eisen stellen aan verdedigers en hun opleiding; 

6. Meer (internationale) topwedstrijden creëren, ook in de jeugd;

7. Meer aandacht voor de fysieke ontwikkeling; 

8. Vasthouden aan de Nederlandse voetbalcultuur, maar meer focus op de 
winnaarsmentaliteit; 

9. Nog meer aandacht voor de individuele route van talenten; 

10. Het opleiden van scouts;

11. Meer verantwoordelijkheid voor spelers, binnen en buiten het veld.



Visie jeugdselectievoetbal ARC 
Speelstijl (1)

• Bij ARC spelen wij initiatiefrijk en attractief voetbal, we spelen voor de winst en zoveel 
mogelijk op de helft van de tegenstander.

• Afhankelijk van onze individuele spelers en hun mogelijkheden alsook de zwaktes 
en sterkten van de tegenstander kunnen wij spelen in verschillende 
veldbezetting, maar altijd met bovenstaande regel als uitgangspunt

• Grote nadruk op technische vaardigheden blijft onverkort, maar er komt nu een 
sterke focus op de fysiek/mentale ontwikkeling bij.

• In balbezit spelen wij in ieder geval t/m de O15 selecties 1 op 1 in de 
defensieorganisatie (met een minimum van 3: dus 1-3-X-Y-Z). Vanaf de O16 selectie 
gaan de junioren in minimaal 2 spelsystemen leren spelen, dus met een extra 
verdediger naast de 1-1 variant. 

• Wel blijven de aanvallende principes onverkort gehandhaafd.



Visie jeugdselectievoetbal ARC 
Speelstijl (2)

• In de omschakeling spelen wij het zgn. counterpressing, om na balverlies binnen zeer 
korte tijd de bal te heroveren.

• Aanpassing vergt een aantal project teams die aanpak en implementatie gaan 
verzorgen. Uitwerking in het TOP en de jaarplan(nen). 



Visie jeugdselectievoetbal ARC 
Onder 21 / Onder 23

Doel

Jeugd laten wennen aan seniorenvoetbal en laten wennen aan hoger / fysieker niveau.

• Onafhankelijk persoon indien beschikbaar, anders trainer van het ARC 2.

• Combinatie van ARC 1, ARC 2 en JO19-1.

• Training gezamenlijk op maandag voor de wedstrijd.



Organisatie (1)

• De jeugdafdeling van ARC wordt geleid door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie 

dient er voor te zorgen dat, voornamelijk op organisatorisch vlak, het jeugdvoetbal 

binnen de vereniging soepel verloopt (onder meer: signaleren en oplossen van 

incidenten, alert zijn op uiteenlopende ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling, 

betrokkenheid tonen en luisteren naar en reageren op wensen). Het bestuur van ARC 

blijft eindverantwoordelijk.

• De jeugdcommissie draagt zorg voor de organisatorische en informatieve aansturing van 

de jeugdteams met name via de leeftijdscoördinatoren.

• Ieder jaar maakt de jeugdcommissie een jaarplan met verbeterpunten. Input daarvoor is 

o.a. het ARC Beleidsplan Jeugd, het technisch opleidingsplan en het jaarplan 

selectievoetbal.



Organisatie (2)

Taken
• Voorzitter van Jeugdcommissie zit ook in Bestuur
• Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) wordt aangesteld door Jeugdvoorzitter en Bestuurslid 

Technische Zaken.
• Selectietrainers worden aangesteld door HJO in overleg met Jeugdvoorzitter en 

Bestuurslid Technische Zaken.
• De Technische Commissie wordt aangesteld door het Bestuurslid Technische Zaken.
• De Technische Commissie ziet toe op de uitvoering van het Jeugd Beleidsplan en op 

het Jaarplan.
• Jeugdcommissie met steun van HJO is verantwoordelijke voor werving en aanstelling 

overige trainers
• Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de werving en aanstelling overige leiders
• Jeugdcommissie ziet toe op uitvoering van het Jeugd Beleidsplan (reactie voetbal)
• Jeugdvoorzitter zorgt voor het aanstellen van nieuwe leeftijdscoördinatoren

Trainingsschema en schikkingsschema wordt opgesteld door het wedstrijdsecretariaat 
(senioren/junioren) en de secretaris bestuur.



Communicatie

Communiceren

Jeugd Beleidsplan / Jaarplan / Technisch Opleidings Plan

• Is besproken en goedgekeurd door Bestuur sv ARC

• Is besproken met Technische Commissie Jeugd

• Is besproken met Jeugdvoorzitter en Lettercoördinatoren  (Jeugdcommissie)

• Is besproken met technische Commissie (ARC 1, ARC 2)

• Is besproken met Senioren Selectietrainers

• Wordt met jeugd selectietrainers besproken



Technisch Opleidings Plan
Indelingsrichtlijnen

• Spelen op eigen niveau is leuker en leerzamer;

• Beste spelers spelen op hoogste niveau;

• Bepalend is ontwikkelingsleeftijd en niet kalenderleeftijd;

• Jeugdspelers die zich tijdens het seizoen bovenmatig ontwikkelen (naar mening van 
de trainer en het HJO) krijgen de kans om in een hoger team of hogere leeftijdsgroep 
te trainen/spelen. Als het hierbij gaat een speler uit een recreatieteam, zal dit altijd in 
overleg met de (leeftijds)coördinator gebeuren;

• Selectie wordt bepaald door niveau, trainingsopkomst, inzet en gedrag.



Technisch Opleidings Plan
Samenstelling teams (1)

Uitgangspunt: Het spelen van wedstrijden op je eigen niveau is leuker en leerzamer, dan 
wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen.

• Samenstelling is in principe voor een heel seizoen (afwijken in overleg met HJO en 
selectietrainer). Bij recreatieteams zal dit altijd  in overleg met de 
(leeftijds)coördinator gebeuren;

• HJO is verantwoordelijk voor selectie teams, (leeftijds)coördinatoren delen overige 
teams in.

Planning:
• Begin januari wordt een conceptindeling voor de selecties opgesteld, dit in overleg met de 

scoutingcommissie;
• Half maart / begin april start selectietrainingen;
• April voorlopige indelingen. Hierbij vindt altijd overleg plaats met de leiders en / of trainers van de bestaande 

teams. 
• Eind mei definitief selectieteams;
• Eind mei definitief overige teams;
• Begin juni communicatie indelingen.



Technisch Opleidings Plan
Samenstelling teams (2)

Toevoeging recreatievoetbal:

• De overige teams worden in eerste plaats op leeftijd ingedeeld. Echter ook zaken als 
voetbalkwaliteiten, fysieke gesteldheid, vriendschapsbanden en dergelijke kunnen 
op de indeling van invloed zijn. In principe wordt op sterkte ingedeeld . De 
(leeftijds)coördinator beslist uiteindelijk. 

• Vanaf de O15 categorie is het ook mogelijk te werken met vriendenteams. Bij de 
O13 t/m O8 categorie zal zo veel mogelijk door geselecteerd worden.

• Vanaf het seizoen 2020-2021 wordt er bij de onderbouw teams JO10 t/m JO8 geen 
onderscheid meer gemaakt tussen jongens- en meisjesteams. Meisjes en jongens 
spelen dus met elkaar in de teams.



Technisch Opleidings Plan
Aantal spelers per selectieteam

Leeftijd Selectie Jongens # spelers per team per leeftijd

O8 3 teams 8 spelers per team (max 9)

O9 3 teams 8 spelers per team (max 9)

O10 2 teams 8 spelers per team (max 9)

O11 (O10) 1 team 10 spelers per team (max 11)

O11 2 teams 10 spelers per team (max 11)

O13 (O12) 1 of 2 teams 14 spelers per team (max 15)

O13 1 team 14 spelers per team (max 15)

O14 1 team 15 spelers per team (max 16)

O15 1 team 15 spelers per team (max 16)

O16 1 team 15 spelers per team (max 16)

O17 1 team 15 spelers per team (max 16)

O19 2 team 17 spelers per team (max 18)



Technisch Opleidingsplan
Eisen aan staf

Staf Minimum eis Gewenst Ervaring

TCJ (HJO – TCB) UEFA B (Youth)  of UEFA C UEFA C Youth Zeer uitgebreide ervaring

Hoofd pupillen (TCO) UEFA C Youth UEFA C Youth Uitgebreide ervaring

Selectietrainer O19 UEFA C Youth UEFA B Youth > 5 jaar jeugd op niveau

Selectietrainer O17 UEFA C Youth UEFA B Youth > 3 jaar jeugd op niveau

Selectietrainer O16 UEFA C Youth > 2 jaar jeugd op niveau

Selectietrainer O15 UEFA C Youth UEFA C Youth > 2 jaar jeugd op niveau

Selectietrainer O14 UEFA C Youth > 2 jaar jeugd op niveau

Selectietrainer O13 UEFA C Youth UEFA C Youth > 2 jaar jeugd op niveau

Selectietrainer O11 JVT JVT

Selectietrainer O10 JVT

Selectietrainer O9 JVT JVT

Selectietrainer O8 JVT

Ass. Trainer O19, O17 JVT UEFA C Youth

Ass. Trainer O16, O15, O14, O13 JVT JVT

Keeperstrainers Ervaring op voldoende hoog niveau

Coördinatie en looptrainer Specifieke expertise



Technisch Opleidings Plan
Overige

Doorschuiven naar hogere leeftijdscategorie:

• Meetrainen oudere leeftijdscategorie in de tweede seizoenshelft.

Overgang naar Senioren:

• Voor selectiespelers is het mogelijk naar het 2e door te schuiven.

• Meevoetballen in oefen- en of competitiewedstrijden.

• Talentvolle junioren en jonge senioren spelen in Onder 23.

Meisjes meetrainen met jongens:

• Voor talentvolle meisjes is het mogelijk om met jongens te voetballen.

• Overleg TJC en trainers van de meisjesteams.



Scouting (1)

Doelstellingen

• Het volgen van de “voetbalontwikkeling” van alle spelers.

• Het inschatten van het niveau van jeugdspelers ten opzichte van andere jeugdspelers 
in dezelfde leeftijdsfase.

• Een juiste indeling bij de samenstelling van de teams (selectie en recreatie) voor het 
nieuwe seizoen.

• De ontwikkeling van jeugdspelers verloopt grillig. Op jonge leeftijd verloopt de 
ontwikkeling snel, waardoor veel aandacht is vereist voor de ontwikkeling gedurende 

een seizoen.



Scouting (2)

Interne scouting (2 personen):

• Bekijken wedstrijden van alle ARC teams binnen 1 of 2 leeftijdscategorieën.

• Bekijken trainingen onderbouw.

• Ondersteunen (leeftijds)coördinator bij indeling.

Externe scouting (3 personen)

• Alle spelers in de O12 t/m O8  teams wonen op maximaal 20 km van de 
trainingslocatie.

• Blinde vlekken in kaart brengen.

• Talentendag organiseren.

• Volgen van voetbalontwikkeling, selecteren van potentiele selectiespelers.

• Kwalitatieve aanvulling van ontbrekende posities.

• Werkgebied is een straal van 20 Km.



Overgang naar een andere
leeftijdscategorie

Aandachtspunten bij de overgang van O12 naar O13 zijn:
• Van half veld naar een heel veld.
• Meerdere spelers in een team.
• Extra regels: buitenspel, gele en rode kaart.
• Grensrechters.
Aan het begin van het seizoen zal hierover door de leeftijdscoordinator O13 uitleg worden
gegeven aan de spelers en leiders.

Spelregeltest:
O17-spelers zullen gedurende het seizoen een spelregeltest moeten uitvoeren. Dit is verplicht
gesteld door de KNVB. Zonder een positieve afronding van deze test mogen spelers niet
spelen.

Overgang naar senioren:
De leeftijdscoordinator O19 zal in de maand mei in overleg gaan met de elftalcommissie
overige senioren over de spelers die vanuit de O19 overgaan naar de senioren. 



Middelen

• Teneinde het (opleidings)niveau van de trainer/coaches en leiders in de breedtesport 

(overige teams) te verbeteren zijn cursussen beschikbaar. De KNVB-cursus JVT en de 

scholing van de combinatiefunctionaris zijn hiervoor zeer geschikt. ARC streeft ernaar dit 

jaarlijks aan te bieden.

• Daarnaast zal de technische commissie jeugd er voor zorgen dat er voldoende oefenstof 

aanwezig is voor de trainers van de overige teams.

• De recreatieteams trainen minimaal 1 maal per week en maximaal 2 maal per week als het 

trainingsschema dit toelaat.

• Vanaf de O8 zijn de volgende trainingsmiddelen per team aanwezig: 10 ballen (inclusief 2 

wedstrijdballen voor de wedstrijden), 6-8 hesjes, 10 dopjes. Selectieteams hebben de 

beschikking over 15 ballen, meer dopjes en verschillende kleuren hesjes.

• Voor de keepers uit de recreatieve teams zal 1 maal per week een keeperstraining worden 

georganiseerd. 



Voorbeeldgedrag bij
leiders / coaches / ouders

• Goede omgangsvormen, geduld, humor, enthousiasme en relativeringsvermogen zijn 
eigenschappen en kwaliteiten die zeker voor de jeugdleiders en –coaches gelden. 

• Maar ook voor de ouders langs de lijn. 

• Samen moeten ze uitstralen dat het hen vooral om de kinderen te doen is. 

• Die moeten een voorbeeld zien in coach en ouder. 

• Dus geven die het goede voorbeeld.



Scheidsrechters

Op wedstrijddagen worden zo’n 40 tot 50 wedstrijden gespeeld, waarvan 30 tot 40 

wedstrijden bij de jeugd. Voor al deze wedstrijden zijn scheidsrechters nodig. 

ARC heeft een scheidsrechterscommissie die erop toeziet dat voldoende scheidsrechters

beschikbaar kunnen zijn, onder meer door:

• Actieve werving

• Het voorzien in scheidsrechterscursussen (tenminste eenmaal per twee jaar)

• Begeleiding van vooral jonge onervaren scheidsrechters.

Wekelijks zullen spelers uit de O19- en O17-leeftijdscategorie uitgenodigd worden, door de 

scheidsrechterscommissie, voor het fluiten van wedstrijden bij de pupillen (O12 en O11). 

Samen met de vrijwillige jeugd scheidsrechters zullen zij kunnen zorgdragen voor het fluiten

van bijna alle wedstrijden bij de pupillen.



Documenten

Beleidsplan Jeugd Jeugdvoorzitter / Bestuur

Technich Opleidings Plan (TOP) Hoofd Jeugdopleiding

Jaarplan TCJ Hoofd Jeugdopleiding

Jaarplan JC Jeugdvoorzitter

KNVB Kwaliteit en Performance

Organisatieschema Jeugdvoorzitter

Budget Jeugdvoorzitter

TVB Jeugdvoorzitter

Functieomschrijvingen Jeugdvoorzitter

Overig (Contract, evaluatie speler, evaluatie trainer)



Versies

Versies
• Initiële versie versie 0.8 Januari 2016
• Opmerkingen bestuur versie 0.9 Maart 2016
• Goedkeuring bestuur versie 1.0 Mei 2016
• Aanpassingen n.a.v. Heisessie Bestuur versie 1.1 December 2019 
• Aanpassingen n.a.v. nieuwe leeftijdscategorieën versie 1.2 Juli 2020

Addendums
• Interne Scouting Onderbouw December 2017
• Functieprofielen Selectietrainer bij Bovenbouw of Onderbouw Januari 2018
• Afspraken Regels Normen en Waarden Augustus 2018
• Procedure aanstelling selectie trainers Januari 2019
• Team informatie en afspraken voor spelers en ouders April 2019
• Opstellen Kernwaarden sv ARC November 2019
• Organisatie ARC Technische Commissies Februari 2020
• Procedure teamindeling (+ aanvullingen voor selectieteams) Maart 2020
• Gedrag- en voetbaltechnische vereisten Selectie Jeugdtrainer bij sv ARC Juni 2020
• Selectievoetbal JO13 bij sv ARC Juni 2020
• Techniek training JO13 en JO11 bij sv ARC Augustus 2020
• Richtlijnen voor voortgangsgesprekken met selectie trainers November 2020
• Gelijke kansen binnen de onderbouw November 2020


