
 
  

Jeugdbeleidsplan 

2014-2017 

Het beste van twee verenigingenHet beste van twee verenigingenHet beste van twee verenigingenHet beste van twee verenigingen    



***ONTWIKKELING**PLEZIER**SOCIAAL**SPORTIEF**VERTROUWEN*** 

      
  
 

Inhoud 

INLEIDING ........................................................................................................................................3 

MISSIE EN KERNWAARDEN SPORTING ANDIJK ...................................................................4 

GEDRAGSREGELS SPORTING ANDIJK ....................................................................................5 

ORGANISATIESTRUCTUUR VOETBALAFDELING SPORTING ANDIJK .............................7 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VOETBALAFDELING.........................................8 

COMMUNICATIE BINNEN DE JEUGDAFDELING ................................................................... 11 

TEAMINDELING ............................................................................................................................ 12 

HET OPLEIDEN VAN JEUGDVOETBALLERS ......................................................................... 14 

WERVING EN OPLEIDING JEUGDKADER .............................................................................. 16 

SLOTWOORD ................................................................................................................................ 17 

BIJLAGEN ...................................................................................................................................... 17 

ORGANIGRAM .................................................................................................................................. 18 

KEEPERSPLAN ................................................................................................................................. 19 

UITWERKING TECHNISCH JEUGDBELEID PER LEEFTIJDSCATEGORIE .............................................. 20 

SANCTIEBELEID ............................................................................................................................... 21 

 
 



***ONTWIKKELING**PLEZIER**SOCIAAL**SPORTIEF**VERTROUWEN*** 

Jeugdbeleidsplan Sporting Andijk Voetbal Pagina 3 van 21 

Inleiding  
Sporting Andijk vindt het belangrijk dat alle bij de vereniging betrokken mensen met plezier 
het voetbal ervaren en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. De jeugdcommissie en 
technische commissie jeugd willen de continuïteit en kwaliteit van de jeugdopleiding, en de 
vereniging waarborgen. Om dit te realiseren zijn in dit jeugdbeleidsplan doelen gesteld, 
uitgangspunten geformuleerd en afspraken gemaakt over voetbaltechnische zaken en 
faciliterende randvoorwaarden. Dit beleidsplan is in samenwerking met en ondersteuning van 
de KNVB ontwikkeld door vertegenwoordigers van Asonia en AVV Andijk: het beste van 
beide verenigingen wordt samengebracht in één nieuw jeugdbeleidsplan.  
 
Dit jeugdbeleidsplan is een leidraad voor bestuurs- en kaderleden van Sporting Andijk. 
Daarnaast geeft het spelers en ouders houvast, duidelijkheid en inzage in de doelen en 
structuur van de vereniging. Het jeugdbeleidsplan draagt zorg voor de overkoepelende visie 
op de jeugdopleiding, welke  per leeftijdscategorie nader wordt uitgewerkt in de bijlagen. 
Deze uitwerking is met name relevant voor trainers en coaches van een jeugdelftal, waarin 
onder andere leeftijd- typische kenmerken worden benoemd en handvaten voor trainingen 
worden geboden. Tevens is het keepersplan als bijlage toegevoegd. Hierbij willen wij 
vooropstellen dat de technische commissie jeugd en jeugdcoördinator altijd beschikbaar zijn 
voor vragen en opmerkingen aangaande deze documenten.  
 
In het jeugdbeleidsplan wordt de mannelijke aanspreekvorm gebruikt, hiermee worden ook 
de vrouwelijke jeugdleden bedoeld.  
 
Het jeugdbeleidsplan wordt vastgesteld voor de periode 2014-2017. Dit plan is een 
hulpmiddel, geen op zichzelf staand doel. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgewerkt 
op basis van de opgedane ervaringen binnen de jeugdopleiding van Sporting Andijk. Hierin 
zijn de ervaringen van de trainers en coaches belangrijk. De jeugdcommissie en technische 
commissie jeugd hebben er vertrouwen in dat het jeugdbeleidsplan zal bijdragen aan een 
bloeiende jeugdopleiding en positieve sportbeleving binnen onze vereniging.  
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Missie en kernwaarden Sporting Andijk 
Sporting Andijk stelt zichzelf een duidelijke missie, die aangeeft wat de vereniging wil zijn, 
wat de vereniging wil doen en wat de vereniging wil bereiken: 
 
“Sporting Andijk streeft naar een veilige en vertrouwde leeromgeving waarbinnen de jeugd 
zich op het eigen niveau met plezier kan ontwikkelen op sociaal en sportief gebied, waarbij 
gestreefd wordt naar een goede doorstroming naar zowel de zaterdag- als de zondagselectie 
en de overige seniorenelftallen.” 
 
Vanuit deze missie zijn de volgende vijf kernwaarden afgeleid: 
 

• Plezier; 

• Sociaal; 

• Ontwikkeling; 

• Vertrouwen; 

• Sportief. 
 
De doelstellingen en keuzes in het jeugdbeleidsplan zijn gebaseerd op deze missie en 
bijbehorende kernwaarden. De kernwaarden worden door de vereniging met overtuiging 
uitgedragen en vormen het uitgangspunt bij het nemen van besluiten. De kernwaarden 
verdienen een beknopte toelichting: 
 

Ontwikkeling: Sporting Andijk heeft oog voor de verschillende niveaus van haar jeugdleden 
en biedt iedereen de bijbehorende kansen.  

Plezier: Sporting Andijk creëert mogelijkheden, waarbij alle leden plezier en 
voldoening uit hun sportbeoefening halen binnen een veilige en vertrouwde 
omgeving 

Sociaal: Sporting Andijk accepteert verschillen in denkwijzen en uitingen, maar  
benadrukt de bindende factor in teamverband. 

Sportief: Sporting Andijk is competitief ingesteld en streeft naar het steeds beter 
worden van de individuele spelers in dienst van het team, maar verliest 
daarbij nooit haar verbindende functie uit het oog.  

Vertrouwen: Sporting Andijk biedt een veilige en gestructureerde omgeving, waarbinnen 
wederzijds vertrouwen het uitgangspunt vormt voor een duurzame 
samenwerking.  
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Gedragsregels Sporting Andijk 
Alle vrijwilligers binnen Sporting Andijk zijn verantwoordelijk voor een correcte omgang met 
kaderleden en jeugdleden. Daarnaast heeft de vereniging een taak in de brede ontwikkeling 
van haar jeugdleden, omdat de voetbalvereniging bij uitstek een plaats is waar kinderen 
goed met elkaar leren omgaan. Om een goede omgang met elkaar te garanderen hanteert 
Sporting Andijk de KIDS- afspraken.  
 
Kanjers in de Sport (KIDS) biedt sportverenigingen een handvat in de omgang met 
jeugdleden. Binnen deze methode zijn zes regels geformuleerd die aan de basis staan van 
fatsoenlijke gedrag ten opzichte van vrijwilligers en jeugdleden: 
 

• We helpen elkaar; 

• We vertrouwen elkaar; 

• We lachen niet uit; 

• Niemand speelt de baas; 

• Niemand doet zielig; 

• We respecteren onszelf en anderen.  
 
Sporting Andijk streeft ernaar om bijeenkomsten voor haar kaderleden te organiseren waarin 
deze uitgangspunten nader worden toegelicht en worden uitgewerkt met praktische situaties 
waarin deze handvaten uitkomst kunnen bieden. De jeugdcommissie is hiervoor 
verantwoordelijk, in samenspraak met de voetbalcommissie.  
 
Teamafspraken 
Om de bovenbeschreven afspraken te versterken, wordt voor afgaand aan het seizoen per 
team een teambijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst zullen de trainers en 
coaches samen met hun spelers afspraken maken die in de loop van het seizoen van pas 
zullen komen. Hierbij moet worden gedacht aan afspraken over afbericht geven, op tijd 
komen bij wedstrijden en trainingen, vervoersdiensten, omgang met materialen et cetera. De 
gemaakte teamafspraken zijn voor de jeugdcommissie bindend in de beoordeling van 
overtredingen. Indien nodig zal een trainer/coach, gedurende het seizoen, verwijzen naar 
deze afspraken. 
 
Veilige sportomgeving 
Om een veilige en vertrouwde sportomgeving te garanderen is het voor Sporting Andijk 
cruciaal om vrijwilligers aan te trekken die zich verantwoord gedragen. Om hierover een 
bepaalde zekerheid te hebben vraagt Sporting Andijk eenmalig van al haar vrijwilligers een 
Verklaring omtrent Gedrag (VOG). De kosten hiervoor komen niet bij de vrijwilliger terecht, 
maar worden via de gemeente of de vereniging gedekt, eventueel met behulp van subsidies 
van het NOC*NSF. Tevens stelt Sporting Andijk een vertrouwenspersoon binnen de 
vereniging aan. Deze persoon zal ook de bewaring van de VOG’s op zich  nemen.  
 
Omgang met elkaar tijdens wedstrijden 
Bovenstaande teamafspraken worden onder andere tijdens wedstrijden in praktijk gebracht 
door de jeugdleden. Sporting Andijk verwacht van haar jeugdleden dat zij beslissingen van 
scheidsrechters accepteren, dat zij medespelers, tegenstanders en trainers/coaches 
respecteren en dat na afloop van de wedstrijd handen worden geschud met tegenstander en 
scheidsrechter.  
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Sanctiebeleid 
Op het moment dat jeugdleden zich niet gedragen naar de geformuleerde normen of regels 
overtreden, zal de jeugdcommissie of technische commissie jeugd ingrijpen. Hierbij wordt 
altijd uitgegaan van het principe van hoor en wederhoor alvorens een passende 
strafmaatregel wordt getroffen. Het is daarom belangrijk om een goede documentatie bij te 
houden. De uiterste strafmaat is het royeren van een lid, waartoe slechts in uiterste gevallen 
wordt overgegaan. Andere disciplinaire maatregelen worden naar inzicht van de 
jeugdcommissie of technische commissie jeugd vormgegeven. Sporting Andijk onderzoekt 
de mogelijkheden om een externe commissie aan te stellen die over de strafmaatregelen zal 
gaan, bijvoorbeeld een soort tuchtcommissie. In de bijlage wordt een uitwerking van het 
sanctiebeleid van Sporting Andijk gevonden.  
 
Omgang met (privé-) problemen 
Op het moment dat jeugdleden problemen ervaren – op welk gebied dan ook – kunnen zij of 
hun ouders terecht bij de trainer/coach of doelgroep coördinator. Met name bij de jongste 
jeugd zal intensief met de ouders worden gecommuniceerd inzake problemen. Er zal worden 
gekeken naar een passende oplossing voor de problemen, in goed overleg met betrokken 
partijen. Sporting Andijk stelt hierin altijd het belang van de speler voorop en benadrukt dat 
het uitoefenen van de sport nooit tot vervelende thuissituaties mag leiden of verslechterde 
prestaties op school of werk. Daarentegen wil de jeugdcommissie benadrukken dat bij het 
beoefenen van een teamsport bepaalde verantwoordelijkheden naar medespelers en kader 
worden verwacht. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat tijdig afbericht wordt gegeven bij de 
trainers/coaches op het moment dat een spelers niet kan komen trainen of deelnemen aan 
een wedstrijd.  
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Organisatiestructuur voetbalafdeling Sporting Andijk 
 
Zie ook de bijlage Organigram op pagina 18.  
 
Toelichting op het organigram 
 
In de organisatiestructuur worden bepaalde commissies en de onderlinge relaties tussen de 
verschillende commissies weergegeven. Het organigram geeft hierin een duidelijk overzicht 
van de aanwezige commissies binnen de voetbalafdeling van Sporting Andijk.  
 
De voetbalcommissie vormt het overkoepeld orgaan binnen de voetbalafdeling, bestaande 
uit veld- en zaalvoetbal. Hieronder staan een viertal commissies: de jeugdcommissie, de 
technische commissie senioren, de scheidsrechterscommissie en de materialencommissie.  
De jeugdcommissie wordt ondersteund door de technische commissie jeugd, waarbij de 
technische commissie jeugd bestaat uit acht doelgroep coördinatoren voor de kabouters tot 
en met de A- junioren. De doelgroep coördinatoren vertegenwoordigen alle trainers en 
coaches uit een bepaalde leeftijdscategorie.  
 
De commissies kunnen wat betreft uitvoering en bijsturing van de jeugdafdeling onafhankelijk 
en autonoom beslissingen nemen in overleg met betrokken partijen. Voor structurele en 
ingrijpende wijzigingen in het jeugdbeleid is overleg met de voetbalcommissie vereist. De 
verschillende commissies kennen ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden.  
 
Lijst van afkortingen 
In de praktijk zullen de bovengenoemde commissies dikwijls met een afkorting worden 
aangeduid. Hieronder volgt een uitwerking van deze afkortingen: 
 
JC Jeugdcommissie 
MC Materialencommissie 
SC Scheidsrechterscommissie 
TCS Technische commissie senioren 
TCJ Technische commissie jeugd 
VC Voetbalcommissie 
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Taken en verantwoordelijkheden voetbalafdeling 
 
Taken en verantwoordelijkheden voetbalcommissie 
De voetbalcommissie vormt de directe aansluiting naar het hoofdbestuur van Sporting Andijk 
en is volledig op de voetbalafdeling gericht. De voetbalcommissie draagt 
verantwoordelijkheid voor het algemeen reilen en zeilen binnen de voetbalafdeling. Ze geeft 
de jeugdcommissie, technische commissie senioren, de technische commissie jeugd, 
materialencommissie en scheidsrechterscommissie een grote beleidsvrijheid, maar draagt 
wel zorg voor een goede afstemming tussen de betrokken commissies. Voor omvangrijke 
financiële uitgaven is de goedkeuring van de voetbalcommissie vereist. Ook streeft de 
voetbalcommissie naar een goede informatievoorziening tussen alle commissie, bijvoorbeeld 
door halfjaarlijkse verslagen uit te brengen.  
 
Taken en verantwoordelijkheden jeugdcommissie 
De jeugdcommissie garandeert de mogelijkheid tot het spelen van voetbal bij Sporting 
Andijk. Ze draagt bijvoorbeeld zorg voor een gedegen bezetting van het wedstrijdsecretariaat 
op wedstrijddagen, het op juiste wijze verwerken van wedstrijdwijzigingen en de indeling van 
de vervoersdiensten. Tevens bewaakt de jeugdcommissie de uitgangspunten zoals die in het 
jeugdbeleidsplan zijn geformuleerd, op onderdelen in samenspraak met de technische 
commissie jeugd.  
 
Taken en verantwoordelijkheden technische commissie jeugd 
De technische commissie jeugd bestaat uit acht doelgroep coördinatoren en een voorzitter. 
De technische commissie jeugd draagt  zorg voor de bewaking van dit jeugdbeleidsplan, met 
name betreffende de voetbaltechnische zaken. Tevens is de technische commissie jeugd 
van Sporting Andijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een voetbaltechnische visie 
die aansluit bij de actualiteit en sportbeleving binnen de vereniging. Ook zal de technische 
commissie jeugd jaarlijks de teamindelingen opstellen. Daarnaast is de technische 
commissie jeugd verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van trainers en coaches 
op basis van de voetbaltechnische visie, om zodoende de kwaliteit en het plezier van 
spelers, trainers en coaches te waarborgen: de technische commissie jeugd stelt trainers en 
coaches in staat om de jeugdleden met plezier een ontwikkeling op het eigen niveau door te 
laten maken.  
 
Om de trainers en coaches goed te kunnen ondersteunen organiseert de technische 
commissie jeugd aan het begin van het nieuwe seizoen een trainersbijeenkomst voor alle 
trainers en coaches. In deze bijeenkomst zal de jeugdcoördinator een aantal accenten 
leggen voor het komend seizoen, bijvoorbeeld als het gaat om trainingsopbouw en 
coachmethodes. Bovendien zal de technische commissie jeugd in december/januari en 
mei/juni met alle trainers en coaches het seizoen – tussentijds – evalueren. Deze 
halfjaarlijkse evaluaties zullen per leeftijdscategorie plaatsvinden op initiatief van de 
doelgroep coördinator. De technische commissie jeugd evalueert tevens de prestaties van 
de jeugdcoördinator en brengt advies uit over de voorzetting van de samenwerking aan de 
voetbalcommissie.  
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Taken en verantwoordelijkheden technische commissie senioren 
De technische commissie senioren houdt zich bezig met alle seniorenelftallen, zowel voor de 
zaterdag als de zondag. De technische commissie senioren vormt een representatieve 
afspiegeling van de aanwezige seniorenelftallen, inclusief het damesvoetbal. Ze is een 
ondersteuning voor de selectiestaf en onderhoudt goed contact met de hoofdtrainer(s). 
Tevens is op gezette tijden overleg met de technische commissie jeugd gewenst, 
bijvoorbeeld over het lenen van jeugdleden voor de seniorenelftallen. Zo staat bij het lenen 
van jeugdleden het belang van het individu voorop en wordt gekeken of de betreffende 
jeugdspeler de stap aankan en verdient. De verantwoordelijkheid voor goede communicatie 
ligt bij beide commissies.  
 
Taken en verantwoordelijkheden jeugdcoördinator 
De jeugdcoördinator ondersteunt de jeugdtrainers en -coaches op voetbaltechnisch en 
sociaal gebied in de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en stuurt de uitvoering van het 
jeugdbeleidsplan aan. Hierin moet de jeugdcoördinator niet als toezichthouder of controleur, 
maar als aanvulling op het jeugdbeleidsplan worden gezien. Zo kan de jeugdcoördinator 
voorbeeldtrainingen geven of ondersteuning bieden bij het houden van een 
wedstrijdbespreking. De jeugdcoördinator is samen met de doelgroep coördinator het 
aanspreekpunt voor trainers en coaches.  
 
Voor Sporting Andijk is het belangrijk om een enthousiast jeugdkader te hebben. Ze wil 
daarin het enthousiasme bij trainers en coaches stimuleren door cursussen aan te bieden. 
Daarom streeft Sporting Andijk ernaar om jaarlijks een pupillencursus van vier bijeenkomsten 
aan te bieden onder leiding van de jeugdcoördinator. De jeugdcoördinator kan naar eigen 
inzicht het cursusprogramma bepalen, maar gebruikt de pupillencursus van de KNVB als 
uitgangspunt en toetst deze aan het jeugdbeleidsplan. Tevens stelt Sporting Andijk 
gemotiveerde trainers in staat om de juniorencursus of TC III- jeugdcursus bij de KNVB te 
volgen, waarbij zij begeleid worden door de jeugdcoördinator. 
 
De jeugdcoördinator zal nauw samenwerken met de technische commissie jeugd en op 
gezette tijden verslag uitbrengen over de ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling. Bovendien 
zal de jeugdcoördinator met de technische commissie senioren en de coördinator van de A- 
junioren zorg dragen voor een goede doorstroming van jeugdleden naar de seniorenelftallen. 
In de begeleiding van de doorstroming wordt geen onderscheid gemaakt tussen potentiële 
selectiespelers en spelers voor de reserveteams en zal goed contact worden onderhouden 
met de betrokken jeugdspelers.  
 
Taken en verantwoordelijkheden jeugdtrainers/-coaches 
De jeugdtrainers en -coaches van Sporting Andijk zijn de spil van de vereniging en hebben 
een voorbeeldrol voor de jeugdleden. Zij zorgen voor de begeleiding van jeugdspelers tijdens 
wedstrijden en trainingen en hebben als doelstelling dat de kinderen zich met plezier en op 
hun eigen niveau kunnen ontwikkelen op sociaal en sportief gebied. Het is belangrijk om 
hierin positief te blijven en de uitdagingen en verbeterpunten voor jeugdleden uit te dragen. 
Sporting Andijk streeft ernaar om per team één vrijwilliger te hebben die zowel de trainingen 
verzorgt, als de wedstrijden begeleidt. Sporting Andijk is zich echter bewust van de 
beschikbaarheid van haar vrijwilligers.  
 
Als uitgangspunt worden het jeugdbeleidsplan en de afzonderlijke bijlagen per 
leeftijdscategorie gebruikt. De jeugdtrainers en -coaches worden te allen tijde ondersteund 
door de doelgroep coördinatoren en de jeugdcoördinator. Indien er problemen of vragen zijn, 
kunnen de doelgroep coördinatoren of de jeugdcommissie benaderd worden, zodat er 
gezamenlijk vraagstukken behandeld en opgelost kunnen worden.  
 



***ONTWIKKELING**PLEZIER**SOCIAAL**SPORTIEF**VERTROUWEN*** 

Jeugdbeleidsplan Sporting Andijk Voetbal Pagina 10 van 21 

Om direct een goede afstemming tussen enerzijds trainers en coaches, anderzijds spelers 
en ouders te garanderen wordt aan het begin van het seizoen een teamavond belegd. De 
doelgroep coördinator bewaakt de afstemming binnen de doelgroep, zodat consistente 
afspraken binnen de doelgroep worden gemaakt. In de bijeenkomst worden afspraken voor 
het komend seizoen gemaakt, waaraan gedurende het gehele seizoen gerefereerd kan 
worden. Tevens is een teamavond een goede manier om kennis met elkaar te maken. Indien 
gewenst zal de doelgroep coördinator hierbij ook aanwezig zijn. Gedurende het seizoen 
wordt van de trainers en coaches verwacht dat zij goed communiceren met hun spelers over 
de praktische zaken rondom het team. Informeer spelers bijvoorbeeld tijdig over 
wedstrijdwijzigingen of de afgelasting van een training. De trainers en coaches zijn daarnaast 
het eerste aanspreekpunt voor spelers, waardoor zij gemakkelijk bereikbaar moeten zijn. 
Tevens draagt goede communicatie met de ouders bij aan een vertrouwde omgeving en 
kunnen eventuele problemen vroegtijdig worden voorkomen of opgelost.  
 
Taken en verantwoordelijkheden scheidsrechterscommissie 
De scheidsrechterscommissie draagt zorg voor een gedegen niveau van de arbitrage binnen 
Sporting Andijk. Als uitgangspunt wordt het arbitrageplan van december 2012 gehanteerd, 
waarin doelstellingen aangaande de scheidsrechterszaken worden gedaan. De 
scheidsrechterscommissie opereert autonoom van de jeugdcommissie, maar brengt op 
gezette tijden wel verslag uit aan deze commissie.  
 
Taken en verantwoordelijkheden materialencommissie 
Sporting Andijk kan niet voldoen aan haar doelstellingen zonder een goed functionerende 
materialencommissie. Zij zorgt ervoor dat trainers en coaches tijdig de beschikking hebben 
over de juiste materialen en zijn aanspreekbaar op het moment dat dit niet het geval is. Er 
wordt verzocht op een verantwoorde manier om te gaan met de materialen, zodat volgende 
gebruikers hiervan ook optimaal gebruik kunnen maken.  
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Communicatie binnen de jeugdafdeling 
Informatie verloopt tegenwoordig grotendeels via het internet. Sporting Andijk realiseert zich 
dit ook en heeft daarom de beschikking over een moderne website. Op deze website worden 
meldingen van algemeen belang gepubliceerd, alsook alles wat met het voetbal te maken 
heeft. De website is het belangrijkste medium van Sporting Andijk om in algemene zin te 
communiceren met haar achterban. 
De website biedt diverse kanalen om in contact te komen met de verschillende commissies. 
Op de website zijn onder andere  het voetbalprogramma, veld- en kleedkamerindelingen, 
alsook de vertrektijden en eventuele afgelastingen te raadplegen. Een team van vrijwilligers 
onderhoudt de website onder de supervisie van de PR-commissie. 
 
Commissie-specifiek 
Informatie afkomstig van de diverse commissies – relevant voor eenieder die betrokken is bij 
het voetbal –wordt via de jeugdcommissie gepubliceerd op de website. Op de website staan 
tevens alle leden van de diverse commissies vermeld met hun contactgegevens.  
 
Team-specifiek 
De jeugdcommissie adviseert om team-specifieke informatie vanaf de D-pupillen  te 
publiceren via “Teamers” (www.teamers.nl). Dit is een internetmedium waarin per team de 
wedstrijden, trainingen, teammededelingen en afgelastingen kunnen worden aangegeven. 
Het enige wat een lid nodig heeft om van “Teamers” gebruik te kunnen maken, is een e-mail 
adres. De trainers en coaches worden bij aanvang van het seizoen gewezen op dit team-
specifieke medium. Voor de jongere jeugdteams wordt op de teamavond afgesproken op 
welke wijze gecommuniceerd zal worden. 
 
Persoonlijke communicatie 
Persoonlijke communicatie is altijd mogelijk via de contactgegevens van de diverse 
commissieleden. 
Eerste aanspreekpunt voor een voetballend lid is altijd de trainer/coach. Is dit niet mogelijk, 
dan kan de speler zich wenden tot zijn doelgroep coördinator. 
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Teamindeling 
Doelstelling 
Het uitgangspunt voor de teamindeling van Sporting Andijk is iedereen op het eigen niveau 
te laten voetballen. Hierdoor wordt het spelplezier en de ontwikkeling van het kind positief 
beïnvloed. Er wordt primair gekeken naar de ontwikkeling – zowel voetbaltechnisch, als 
sociaal – van het jeugdlid en de plek waar de jeugdspeler het beste tot zijn recht komt. In lijn 
met deze doelstelling vindt Sporting Andijk het behalen van het kampioenschap in de 
jeugdafdeling niet het hoogste doel. Het accent moet op de lange termijn ontwikkeling van de 
jeugdspelers komen te leggen in plaats van op het korte termijn succes.  
 
Jeugdafdeling op zaterdag 
Als uitgangspunt stelt Sporting Andijk dat haar complete jeugd op de zaterdag speelt, waarbij 
de hogere jeugdelftallen laat op de middag hun thuiswedstrijden zullen spelen. Namelijk, 
hierdoor kan het jeugdbeleidsplan optimaal worden uitgevoerd en wordt een duurzame 
doorstroming naar zowel de zaterdag-, als zondagselectie en overige elftallen gewaarborgd. 
De technische commissie jeugd zal haar ogen echter niet sluiten voor moeilijkheden die zich 
kunnen voordoen bij het spelen op de zaterdag. Hiermee zal in overleg met de spelers en 
ouders adequaat worden omgegaan.  
 
Ontwikkeling van de jeugdvoetballer 
De ontwikkeling van een jeugdvoetballer kan het beste door de trainers en coaches worden 
ingeschat. Immers, zij zien het kind het gehele seizoen op trainingen en in wedstrijden en 
beschikken zodoende over de meeste en beste informatie. De technische commissie jeugd 
zal in samenspraak met de trainers en coaches op basis van deze ontwikkelingen de 
teamindeling samenstellen. Aangaande de indeling van de jeugdkeepers zal advies worden 
ingewonnen bij de keeperstrainers. De technische commissie jeugd zal gedurende het 
seizoen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de jeugdleden binnen iedere 
leeftijdscategorie en waar nodig trainers en coaches ondersteunen bij het ontwikkelen van de 
jeugdspelers op zowel voetbaltechnisch, als sociaal gebied.  
 
Criteria voor de overgang van junioren naar senioren 
Om als jeugdlid naar de senioren door te schuiven behoort hij/zij de leeftijd van senior te 
hebben bereikt. Dit betekent concreet dat jeugdleden naar de senioren doorstromen in het 
seizoen dat zij de leeftijd van negentien bereiken. De overgang van de junioren naar de 
senioren zal altijd in overleg gaan met de technische commissie jeugd en  technische 
commissie senioren. Bij uitzonderingen kan er in overleg met ouders en speler besloten 
worden om de overgang eerder of later te laten plaats vinden. Hierin wordt altijd gekeken 
naar het belang van de individuele speler en het team waarin de jeugdspeler actief is of 
actief gaat worden.  
 
Meisjes en jongens 
Sporting Andijk streeft naar een volwaardige meidenafdeling vanaf de E-pupillen. Wanneer 
er voldoende meisjes van een bepaalde leeftijdscategorie lid zijn, zal er een meisjesteam 
geformeerd worden. Op deze manier wordt getracht de meisjes zoveel mogelijk op het eigen 
niveau te laten voetballen in een omgeving die aansluit bij de beleving van de 
jeugdspeelsters. De ontwikkeling en voorkeuren van de speelsters staat echter centraal, 
waardoor het kan voorkomen dat meisjes in een jongensteam zullen spelen. Hierover wordt 
altijd gecommuniceerd met de betrokken speelster en haar ouders.  
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Communicatie met ouders 
De technische commissie jeugd streeft ernaar om in de maand juli de voorlopige 
teamindeling bekend te maken. Deze teamindeling is onder voorbehoud van mutaties. Indien 
noodzakelijk kan de technische commissie jeugd besluiten om persoonlijk contact op te 
nemen met de ouders en het kind om de nieuwe situatie uit te leggen.  
 
Organisatie teamindeling 
De eindverantwoordelijkheid voor de teamindeling ligt bij de technische commissie jeugd. Er 
zal echter aan het eind van ieder seizoen informatie worden opgedaan bij de 
trainers/coaches, omdat zij het beste beeld hebben van de kinderen.  Ook kan aan het eind 
van het seizoen besloten worden om met bepaalde teams oefenwedstrijden te spelen of hen 
samen te laten trainen om beter het niveau van de spelers te kunnen bepalen. De technische 
commissie jeugd streeft ernaar om zich vanaf maart bezig te houden met de teamindeling 
voor het komend seizoen. Overigens wil de technische commissie jeugd benadrukken dat 
vanaf de D- pupillen voor de twee hoogste teams in de leeftijdscategorie geen concrete 
teamindeling wordt gegeven. Zo worden de spelers in de D3 en D4 expliciet vermeld, maar 
worden de spelers voor de D1 en D2 niet over de beide teams verdeeld. Op basis van de 
trainingen en wedstrijden in het seizoen wordt bepaald welke spelers er in de D1 dan wel D2 
komen te spelen. Hierin zijn wekelijks wisselingen mogelijk. 
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Het opleiden van jeugdvoetballers 
Het opleiden van jeugdvoetballers is een speerpunt voor de vereniging: Sporting Andijk is 
ervan overtuigd dat een positieve sportbeleving alleen tot stand komt als er voldoende 
uitdagingen aan de jeugdleden worden geboden. Hieronder worden een aantal 
uitgangspunten, doelstellingen en methodes om hiertoe te komen, uiteengezet. Allereerst wil 
de technische commissie jeugd middels onderstaande figuur een overzicht bieden van de 
jeugdopleiding van Sporting Andijk. 
 
In onderstaande figuur wordt de jeugdopleiding schematisch weergegeven. 
 

 
 
Leren voetballen 
Sporting Andijk draagt zorg voor een juiste leer- en speelomgeving voor de jeugdleden, wat 
zich vertaalt in een toereikende accommodatie met voldoende beschikbare materialen. 
Daarnaast wordt een capabel jeugdkader nagestreefd voor zowel de trainingen, als de 
wedstrijden en worden de trainers en coaches in de gelegenheid gesteld om deel te nemen 
aan cursussen.  
 
Vaste speelwijze 
Binnen de jeugdafdeling van Sporting Andijk wordt in een vaste formatie gespeeld vanaf de 
D-pupillen, te weten: 1-4-3-3. Ook de F- en E- pupillen spelen in een zo herkenbaar 
mogelijke formatie: 1-3-2-1. Een vaste spelsysteem zorgt voor gewenning en herkenbaarheid 
bij de jeugdleden. Vanaf de B- junioren zullen de spelsystemen al naar gelang de 
mogelijkheden van de spelersgroep kunnen worden uitgebouwd.  
 
Individu tegenover collectief 
Individuele kinderen moeten leren dat zij met hun inbreng iets teweeg kunnen brengen 
binnen het team. Voor het teambelang is het wezenlijk dat kinderen leren voetballen vanuit 
een positie.  



***ONTWIKKELING**PLEZIER**SOCIAAL**SPORTIEF**VERTROUWEN*** 

Jeugdbeleidsplan Sporting Andijk Voetbal Pagina 15 van 21 

Iedereen op zijn niveau 
Iedere speler speelt en traint op zijn eigen niveau, waarbij het onderscheid tussen eerste- en 
tweedejaars niet relevant is. Mocht er een uitzonderlijk talent in een leeftijdscategorie zitten 
die stilstaat in zijn ontwikkeling, kan de technische commissie jeugd in samenspraak met de 
betrokkenen vanuit de vereniging en de ouders beslissen om het kind een leeftijdscategorie 
lager/hoger in te delen. Hetzelfde geldt voor meiden die beter tot hun recht komen in een 
jongensteam.  
 
Keepersplan 
In goede samenwerking met de technische commissie jeugd hebben de keeperstrainers een 
keepersplan opgesteld, welke het uitgangspunt vormt voor de keeperstrainingen binnen 
Sporting Andijk. Centraal in dit keepersplan staat de meevoetballende keeper en de 
ontwikkeling die een keeper vanaf de F- pupillen tot en met de A- junioren zou moeten 
doormaken, aangepast aan individuele talenten. Het keepersplan is een van de bijlagen van 
het jeugdbeleidsplan.  
 
Voorkomen uitstroom en bevorderen instroom 
Sporting Andijk streeft ernaar zoveel mogelijk leden een plezierige sportervaring te laten 
beleven. Het is daarom een speerpunt om de uitstroom van haar jeugdleden tot het minimum 
te beperken. Hierin ligt een belangrijke taak voor de jeugdcommissie. Hierbij moet worden 
aangetekend dat niet iedere afmelding te voorkomen is. Om afmeldingen te voorkomen is 
speciale aandacht vereist op het moment dat jeugdleden doorstromen naar de senioren.  
 
Daarnaast is het aantrekken van nieuwe jeugdleden noodzakelijk. Het aanbieden van 
voetbal bij mini-pupillen draagt hieraan bij, evenals een actieve benadering van potentiële 
leden voor het meidenvoetbal. Het is immers een gegeven dat meiden minder snel de stap 
tot voetbal maken dan jongens. Proeftrainingen of activiteiten rondom het schoolvoetbal 
kunnen hierin zinvol zijn.  
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Werving en opleiding jeugdkader 
Sporting Andijk verwelkomt graag vele vrijwilligers om het jeugdkader te versterken. De 
vereniging zorgt ervoor dat alle vrijwilligers hun taak naar behoren kunnen uitvoeren door de 
benodigde faciliteiten aan te bieden. Tevens moeten vrijwilligers toegang hebben tot de 
ruimtes waar zij hun taken uitvoeren, waarop de verenging toeziet. Ook zullen vrijwilligers 
passende bevoegdheden krijgen om goed te kunnen functioneren, maar moet daarin niet 
vergeten worden dat overleg binnen de vereniging een belangrijke voorwaarde is voor een 
succesvolle bijdrage aan de sport. Kortom, Sporting Andijk wil vrijwilligers zo optimaal 
mogelijk faciliteren om een voor beide partijen plezierige samenwerking tot stand te brengen.  
 
Tegenover het feit dat Sporting Andijk haar vrijwilligers optimaal wil faciliteren, staat een 
bepaalde houding die de vereniging van haar vrijwilligers verwacht. Binnen commissies is 
het bijvoorbeeld zeer wenselijk om goed te communiceren met elkaar en de jeugdleden, 
wordt op bepaalde momenten discretie van de betrokkenen gevraagd en is het zinvol om 
adequaat te kunnen optreden. Van de trainers en coaches verwachten wij een open houding 
jegens het jeugdbeleidsplan, goede omgangsvormen met kinderen en een positieve 
instelling tegenover kinderen en hun ouders. 
 
Werving jeugdkaderleden en trainer/coaches 
De werving van jeugdkaderleden is primair een taak van de jeugdcommissie. Echter, daar 
waar het een technisch kaderlid betreft wordt de technische commissie jeugd erin betrokken. 
De technische commissie jeugd is tevens verantwoordelijk voor het werven van trainers en 
coaches en deelt hen toe aan de jeugdteams.  
 
Opleiding jeugdkaderleden en trainer/coaches 
Het opleiden van jeugdkaderleden kan uitstekend worden vormgegeven binnen de 
vereniging door bijvoorbeeld eerst mee te lopen met bepaalde vergaderingen. Ook is er een 
opleidingsaanbod van de KNVB. Voor trainers en coaches wordt binnen de vereniging een 
pupillencursus van vier bijeenkomsten aangeboden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de juniorencursus of de TC III- jeugdcursus van de KNVB. Hierin wordt 
de cursist altijd begeleid door de jeugdcoördinator.  
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Slotwoord 
In dit jeugdbeleidsplan zijn een fors aantal uitgangspunten, doelstellingen en afspraken 
geformuleerd die als kern van de vereniging moeten gelden. De vrijwilligers en jeugdleden 
van Sporting Andijk maken echter de vereniging tot wat zij is. Aan hen daarom de taak om 
de beschreven ambities waar te maken en de vereniging tot een succes te maken.  
 
Sporting Andijk wil haarzelf tevens per seizoen enkele concrete doelstellingen opleggen. Om 
deze doelstellingen te realiseren zal een jaarplanning worden opgesteld, waarin per periode 
concrete stappen worden uitgezet. Een voorbeeld van een dergelijke doelstelling is het 
inzetten op de totstandkoming van een volwaardige vrouwentak, waarbij een 
piramideopbouw van de E-pupillen tot aan de dameselftallen wordt nagestreefd. Daarnaast 
streeft Sporting Andijk ernaar om per leeftijdscategorie een gediplomeerde trainer te hebben. 
De seizoen-doelstellingen worden voor aanvang van het seizoen in overleg tussen de 
voetbalcommissie, jeugdcommissie en technische commissie jeugd vastgelegd. In de 
uitvoering ligt een belangrijke taak voor de jeugdcoördinator.  
 
Het beleidsplan zal steeds in ontwikkelingen blijven en laat ruimte voor aanpassingen en 
aanscherpingen. De jeugdcommissie en technische commissie jeugd zullen hierover blijven 
nadenken, mede op basis van ervaringen van de vrijwilligers binnen de vereniging.  

Bijlagen 
• Organigram 

• Keepersplan 

• Uitwerking jeugdbeleidsplan per leeftijdscategorie 

• Sanctiebeleid 
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Organigram 
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Keepersplan 

(Beknopte versie keepersplan, versie 2012-2013) 
 
Integreren van de keeper in het teamspel.  
  
In deze hand-out beschrijven we kort wat de plannen zijn omtrent het integreren van de 
keeper in de technische en tactische aspecten van het teamspel.  
 
De titel van dit document; Wat bedoelen we hiermee?  

• Het idee van de TCJ is dat we ervoor willen gaan zorgen dat de keeper meer bij de 
technische en tactische aspecten van het teamspel willen betrekken en zo een speler 
creëren die goed mee kan komen in de verschillende spelvormen.  

 
Wat is er tot nu toe gebeurt en gedaan?  

• In september 2012 zijn we begonnen met het nadenken over het het aanvullen van het 
technisch jeugdplan toegespitst op de keeper. Tegelijker tijd is Pascal van der Wijngaart 
gestart als assistent trainer van de C- junioren onder trainer Marcel Rood. Vanuit de 
achtergrond van Pascal en meestal met drie trainers aanwezig op twee groepen werden 
al snel de keepers individueel gecoacht wat direct zichtbaar resultaat bracht. Ook de 
interactie tussen “keepertrainer” en doelgroep trainers was vruchtbaar. Vanuit deze 
situatie is doorgegaan met het uitdenken van een plan om dit breder door te ontwikkelen.  

• Het technisch jeugdplan is inmiddels schematisch aangevuld met een bestand waarin we 
per categorie competenties gesteld hebben. In een later stadium zullen deze worden 
gepubliceerd op de website.  

 
Hoe willen we dit aan gaan pakken?  

• Samen met jullie!! Het is voor iedereen nieuw binnen de organisatie en op internet is niets 
te vinden zoals wij het voor ogen hebben (of niemand heeft het kunnen vinden). Van 
scratch af aan dus!  

• Het idee zoals het nu is, is het volgende; De individuele keepertraining blijft in stand. Wat 
wij, als keepertrainers, willen gaan doen is de doelgroep trainingen bezoeken en hierin 
individueel de keeper coachen in het spel. Natuurlijk zonder daarbij de training te storen!  

• Verder gaan we het gesprek aan over hoe jullie de keeper (nog) meer of (nog) beter 
kunnen gaan benutten.  

  
Welke doelgroepen komen in aanmerking voor het plan?  

• De C, B en A junioren. Bij de jongere doelgroepen ligt, zoals jullie in het schema op 
pagina 14 kunnen zien, de nadruk nog heel erg op de technische ontwikkeling van de 
handelingen. Daarbij achten wij, gezien de pupillen zelf, hen nog niet klaar voor deze 
stap.  
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Uitwerking technisch jeugdbeleid per leeftijdscategorie 

 
Ten behoeve van de leesbaarheid van het beleidsplan is besloten deze uitwerkingen buiten 
dit document te houden. Deze uitwerkingen zijn echter wel essentieel voor het 
jeugdbeleidsplan en vormen samen met het jeugdbeleidsplan één geheel. 
De uitwerking per leeftijdscategorie is op termijn te raadplegen op de website van Sporting 
Andijk. 
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Sanctiebeleid 

 

Sanctiebeleid wangedrag jeugdleden (wordt verder uitgewerkt) 
Sporting Andijk Jeugdvoetbal heeft een enthousiaste groep trainers en begeleiders 
(vrijwilligers!). Wij zijn hier uiteraard erg blij mee. Helaas is er elk seizoen een aantal leden 
dat door wangedrag het enthousiasme van trainers en begeleiders danig weet te temperen. 
Ook het goedwillende deel van een team is de dupe van deze spelers. 
 
Wij willen en kunnen dit niet accepteren! Daarom is een sanctie op (herhaaldelijk) 
wangedrag van jeugdleden ingevoerd. 

De strekking van de maatregel: 

• Een trainer/begeleider die (herhaaldelijk) wangedrag van een lid constateert neemt 
contact op met de Jeugdcommissie of doelgroep coördinator. 

• De Jeugdcommissie beoordeelt de melding; zo nodig wordt het betreffende lid gehoord. 

• Wanneer de melding als gegrond wordt beoordeeld, overhandigt de Jeugdcommissie de 
ouder(s) c.q. begeleider(s) van het betreffende lid een waarschuwingsbrief, met daarin 
een toelichting op de waarschuwing. 

• Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: 
1. Het lid accepteert de waarschuwing en gedraagt zich (minimaal) een kwartaal 

volgens de regels van de vereniging; in dit geval vervalt de waarschuwing. 
2. De speler negeert de waarschuwing, of vervalt na de genoemde termijn in herhaling, 

en gedraagt zich opnieuw niet zoals het hoort. In dat geval wordt direct overgegaan 
tot een aanvullende maatregel. Deze maatregel (afhankelijk van de aard van het 
wangedrag) bestaat uit een schorsing van één of meer weken of wedstrijden, een en 
ander in overleg met de strafcommissie. Gedurende deze periode van schorsing 
kunnen ook de andere aan het lidmaatschap verbonden rechten, zoals deelname aan 
trainingen, worden ontzegd. 

 
Wij beseffen goed dat kinderen onder elkaar geen heilige boontjes zijn. Wij zijn echter van 
mening dat van hen wel gevraagd mag worden tijdens trainingen en wedstrijden acceptabel 
gedrag te vertonen. 
Wij hopen dat u als ouder/begeleider dit met uw kind doorneemt zodat het versturen van 
waarschuwingsbrieven en/of het nemen van verdergaande maatregelen niet nodig zal zijn. 


