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1. Context en doelstellingen 

 

Inleiding  

Het beleidsplan is ontworpen om een gezamenlijke visie ofwel gezamenlijk idee van succesbeleving tot stand te 

brengen. Het prestatief beleidsplan is een afgeleide van onze kernwaarden verbinden, ontwikkelen, inspannen en 

ontspannen. Het prestatief beleidsplan kan op basis van voortschrijdend inzicht worden geactualiseerd. Eigenaar 

van het document is de Prestatieve Commissie. 
 

Samenstelling Prestatieve Commissie 

De Prestatieve Commissie bestaat uit: 

- De technisch manager 

- De coördinator senioren  

- De coördinator bovenbouw  

- De coördinator middenbouw 

- De coördinator onderbouw  

Samen met de Seniorencommissie, de Meidencommissie en de Jeugdcommissie vormt de Prestatieve Commissie 

een geheel: de Voetbalcommissie.  

 

Taken 

1) Ontwikkelen van prestatief beleid voor de vereniging 
2) Implementatie en handhaven van het vastgestelde beleid 
3) Technisch beleid laten aansluiten op de totale context van de vereniging 
4) Een bijdrage leveren vanuit de prestatieve tak richting de recreatieve tak 
 

Resultaatdoelstellingen richting 2022 

- 1e selectie (zondag 1) speelt 1e klasse met voornamelijk zelf opgeleide spelers 

- 2e selectie (zondag 2) speelt reserve hoofdklasse met voornamelijk zelf opgeleide spelers 

- 3e selectie (zaterdag 1) speelt 3e klasse met voornamelijk zelf opgeleide spelers 

- 4e selectie (zaterdag 2) speelt reserve 1e klasse met voornamelijk zelf opgeleide spelers 

- JO19-1 speelt 3e divisie landelijk  

- JO19-2 speelt minimaal 1e klasse 

- JO17-1 speelt 3e divisie landelijk  

- JO17-2 speelt minimaal 1e klasse 

- JO15-1 speelt 2e divisie landelijk 

- JO15-2 speelt minimaal 1e klasse (indien JO14-1: hoofdklasse) 

- JO13-1 speelt 2e divisie landelijk 

- JO13-2 speelt in principe 1e klasse (indien JO12-1: hoofdklasse) 

 

Kwaliteitsdoelstellingen 

Een zo groot mogelijke herkenbaarheid en stabiliteit (“een rode draad”) in: 

1. Ontwikkeling (belangrijk: deskundigheid en inzet van coördinatoren en trainers) 

2. Binding (belangrijk: zichtbaarheid en aanwezigheid bij verenigingsactiviteiten) 

3. Speelwijze (belangrijk: spelprincipes als leidraad voor selecteren en ontwikkelen) 

4. Uitdaging (belangrijk: doelgroep selecteren op ambitieniveau, presteren is uitdagend) 

Deze waarden borgen de behoeften c.q. belangen van de doelgroep “prestatief ingestelde leden”  

  

 



2. Visie 

 

Profiel 

De kwaliteit van de jeugdopleiding wordt bepaald door de mensen, door een samenkomen van de beste 

coördinatoren, trainers, begeleiders en spelers. Belangrijkste eigenschappen die het functieprofiel raken zijn: 

1. Ambitie / Gedrevenheid / Passie 

2. Zelfreflectie / Oplossingsgericht / Samenwerking 

3. Betrouwbaarheid / Eerlijkheid / Duidelijkheid 

4. Voetbalinhoudelijk / Pedagogiek / Didactiek 

Met trainers wordt zowel in twee vaste momenten per seizoen als situationeel geëvalueerd. De visie is om 

(jeugd)spelers van ATC’65 op te leiden tot trainer en (jeugd)trainers intern verder te scholen tot betere trainers, 

waarbij het belangrijk is dat dit binnen een web van expertise gebeurt.  

 

Spelfilosofie 

De speelwijze wordt ontwikkeld vanuit zes spelprincipes (de linies compact houden, intense druk op de bal, 

verdedigen in ruimtes, het overtal herkennen en uitspelen, loopacties in de diepte en dieptespel voor breedte of 

terug), die intern als ankerpunten worden gebruikt. Deze hebben invloed op zaken als talentherkenning, 

talentontwikkeling en selectiebeleid van zowel trainers als spelers. 

 

Talentherkenning 

Talentindicatoren t.a.v. selectiespelers zijn in algemene zin, met daarbij oog voor balans in een teamsport: 

1. Drive (ambitie, doorzettingsvermogen, prestatiedrang) 

2. Motoriek (wendbaarheid, snelheid) 

3. Balgevoel en cognitie (snelheid van informatieverwerking en het lezen van het spel) 

 

Talentontwikkeling 

Ontwikkeling van het individu staat centraal. Het kunnen presteren in teamverband is hierbij een absolute 

voorwaarde. Teams zijn geen aparte BV’s, maar een middel tot opleiden. Trainers zijn in staat elftal overstijgend 

te denken en handelen en kunnen werken binnen het trainerscollectief. De te maken keuzes worden daarbij 

voortdurend getoetst aan de resultaatdoelstelling en kwaliteitsdoelstelling. 

 

Normen en waarden 

Om de normen en waarden binnen de selectieteams te versterken is de jeugdopleiding veeleisend als het gaat om 

zaken als aanwezigheid, zelfwerkzaamheid (discipline), binding (team- en verenigingstaken), groei-mindset (in de 

leerzone), representatief (kleding) en lifestyle (douchen, voeding, nachtrust en algemene fitheid). 

 

Leeftijdsgebonden kenmerken Pupillen  

JO9 leeftijd worden spelers geleerd de bal individueel te beheersen (ik en de bal). 

JO10 en JO11 leeftijd worden spelers geleerd een relatie te leggen met medespelers (ik, jij en de bal). 

JO13 leeftijd worden spelers geleerd om te spelen vanuit een taak binnen een linie.  

* In alle leeftijdscategorieën binnen de pupillen is het hoofddoel het (individueel) leren vrijspelen. 

 

Leeftijdsgebonden kenmerken Junioren  

- JO15 leeftijd worden spelers geleerd samen te werken als team (vaardigheden koppelen aan teamtaken).  

- JO17 leeftijd worden spelers geleerd te presteren als team (samenwerken om te winnen).  

- JO19 leeftijd worden spelers geleerd te presteren in een competitiereeks (inspelen op situaties en strategieën) 

* Toepassing van vaardigheden in complexer geheel en het teambuildingsproces spelen een dominantere rol.  

 

Meiden in jongensselecties 

Indien het niveau van de speelster voldoet (ter beoordeling van de trainer-coach in samenspraak met de 



coördinator), mag zij in de jongensafdeling spelen. Dit om het plezier van het meisje tegemoet te komen indien 

het prestatieve doeleinden nastreeft en wanneer dit nog onvoldoende gewaarborgd wordt binnen de meidentak. 

 
Overgang naar senioren 
Context zondag 1: podium voor de meest ambitieuze, meest gedreven en meest getalenteerde spelers 

Context zondag 2: podium voor het potentieel naar het podium van zondag 1 toe 

Context zaterdag 1: podium voor de overig getalenteerde spelers 

Context zaterdag 2: podium voor het potentieel naar het podium van zaterdag 1 toe 

De PC bepaald jaarlijks de indeling van spelers in deze vier genoemde prestatieve seniorenteams. 

Richtlijn die de PC daarbij in het achterhoofd houdt is dat spelers van JO19-1 en JO19-2 in ieder geval hun eerste 

twee jaar de stap naar de zondag tak maken. 

 

Teamstructuur senioren 

Richtlijn Zondag 1: een basis selectie met de richtlijn 15 veldspelers en 2 keepers 

Richtlijn Zondag 2: een basis selectie met de richtlijn 15 veldspelers en 2 keepers 

Richtlijn Zaterdag 1: een basis selectie met de richtlijn 15 veldspelers en 2 keepers 

Richtlijn Zaterdag 2: een basis selectie met de richtlijn 15 veldspelers en 2 keepers 

 

3. Procedures en communicatie 

 

Selectieprocedure 

1) Na 15 juni (overschrijvingstermijn) kunnen de teams pas definitief worden ingedeeld.  

2) Voor 22 juni is duidelijke welke spelers onderdeel zijn van de voorlopige selectieteams (prestatief/recreatief) 

3) Bij de competitiestart zijn de teams binnen de prestatietak ingedeeld (uitzonderingen daargelaten)  

 

Selectie omvang 

Het aantal veldspelers per team heeft als maximum het basisaantal (10) plus het aantal keren dat gewisseld mag 

worden (5), met per twee teams een maximum van plus één basisaantal keepers (3). Het totale aantal voor twee 

teams in dezelfde leeftijdsgroep is dus maximaal 30+3. 

 

Interne scouting  

1) Gedurende het lopende voetbalseizoen hebben spelers die in de recreatieve tak voetballen tot 1 februari de 

tijd om hun ambitie uit te spreken om een kans te maken tot selectievoetbal. Dit doen zij bij de 

groepscoördinatoren van de jeugdcommissie, die zorg dragen dit te registreren.  

2) In de periode van 1 februari tot 1 mei worden deze spelers tijdens een training of wedstrijd met hun huidige 

recreatieve team door trainers en/of coördinatoren van de prestatieve tak beoordeeld. Zij bepalen vervolgens of 

er een trainingsmoment zal plaatsvinden bij het selectieteam. 

 

Speeltijd en wisselbeleid  

Elk individu dient de mogelijkheden te krijgen zich te ontwikkelen. Daarbij telt dus dat spelers de speeltijd nodig 

hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt in de leerzone treden en op eigen kracht en creativiteit 

ontwikkelen als positief beschouwd. De PC hecht er waarde aan dat deze pedagogisch-didactisch onderbouwde 

visie gedragen wordt, t.b.v. de ontwikkeling van de prestatieve jeugd. Een duidelijke lijn daarbij is dat de trainers 

zorgdragen voor de ontwikkeling van alle spelers in het team. Dit betekent dat, indien een speler aanwezig is en 

toegewijd is, speeltijd verdiend. Richtlijnen zijn dat: 

- de O11 spelers en jonger evenredig spelen  

- de O13 en O15 spelers niet twee wedstrijden achter elkaar minder dan 1 helft spelen 

- de O17 en O19 spelers na 2 wedstrijden op de bank te zijn gestart mogen spelen in het schaduwteam. 

 

 



Ondersteuning recreatieve tak 

De prestatieve spelers worden op voetbaltechnisch vlak beter gefaciliteerd door o.a. gediplomeerde trainers, 

kwaliteit van ondergrond veld en in de betere kleedkamer. Als tegenprestatie en in het kader van de persoonlijke 

ontwikkeling worden selectiespelers in de JO19 en JO17 verplicht om in een frequentie van 1x per twee weken 

een training te geven aan een recreatief team. Tevens wordt ondersteuning verwacht van seniorenselecties en 

O15 spelers m.b.t. overige behoeften. Aanvraag ondersteuning door recreatieve teams geschieden via JC naar PC.  

 

Instroom nieuwe leden 

ATC’65 is een open vereniging waar iedereen welkom is. Spelers die voor het eerst gaan voetballen, stromen in 

via de mini's. Spelers die op latere leeftijd van een andere vereniging bij ATC’65 willen instromen, volgen een 

intakeprocedure (jeugdcommissie). De speler zal een aantal keren meetrainen om het spelniveau te kunnen 

beoordelen (prestatieve commissie). Richtlijnen zijn de sluitingstermijn van inschrijving bij ATC’65 een week voor 

de overschrijvingsdeadline van de KNVB en een maximum van twee spelers van buiten 074 per seizoen per team. 

Iedereen die lid is van ATC’65 is onderdeel van de vereniging, wat impliceert dat we iedereen gelijk behandelen 

en van alle leden en ouders van jeugdleden dezelfde bijdrage verwachten. 

 

Activiteiten buiten ATC’65 

ATC’65 vindt het geen enkel probleem en positief als spelers van ATC’65 extra activiteiten volgen in eigen tijd met 

als doel zich als persoon of als voetballer te ontwikkelen (andere sport, voetbalschool), mits deze niet op tijden 

vallen waarop aanwezigheid bij het eigen team wordt verwacht (je hebt een verantwoordelijkheid naar je eigen 

team en je huiswerk kun je plannen). De trainer-coach blijft leidend m.b.t. uitzonderingssituaties. 

 

Meespelen en wisseling van team 

Incidenteel of periodiek meespelen bij een ander team kan plaatsvinden vanuit kwantitatieve of kwalitatieve 

argumenten. Definitief wisselen van team (bij voorkeur incidenteel) kan plaatsvinden vanuit kwalitatieve 

argumenten, waarbij overleg plaatsvindt tussen de Prestatieve Commissie en de Jeugdcommissie. 

 

Communicatielijnen 

Ten behoeve van een zuiver lopend proces bestaan er vaste communicatielijnen: 

- Bij voetbaltechnische vragen m.b.t. zoon in O13 en jonger: speler (en ouder) naar de trainer 

- Bij organisatorische vragen m.b.t. zoon in O13 en jonger: ouder naar de leider 

- Bij voetbaltechnische vragen m.b.t. zoon in O15 of ouder: speler naar de trainer 

- Bij organisatorische vragen m.b.t. zoon in O15 of ouder: ouder naar de leider 

- Bij vragen m.b.t. het technisch beleid: ouder naar het PC-lid van desbetreffende leeftijdsgroep 

Voor vertrouwelijke zaken kan eventueel contact worden gelegd met de vertrouwenspersoon van ATC’65.  

 

Scheiding rollen teamtrainers en -leiders 

De trainer-coach van het desbetreffende team is de enige die beslissend is met betrekking tot de 

voetbaltechnische aangelegenheden. Indien er voetbaltechnische en tevens elftal overstijgende casussen spelen 

(bijvoorbeeld aangaande het meetrainen van spelers bij een ander team), dan hebben dus de trainer-coaches van 

de desbetreffende teams daar onderling contact over (in combinatie met een PC-lid). Dit betekent dat de 

teamleiders volledig buiten deze communicatiestromen vallen en enkel geïnformeerd worden door de trainer-

coach. De rol van de teamleider is daarmee toegespitst op teamaangelegenheden op organisatorisch gebied.  


