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  Voorwoord 
 

De laatste jaren werd er binnen de jeugdafdeling niet volgens een duidelijk plan gewerkt. Dit 
is ten koste gegaan van de clubidentiteit en de ontwikkeling van sommige jeugdige talenten. 
Inmiddels is het besef gekomen dat daarvoor nadrukkelijk aandacht moet uitgaan naar de 
jeugdafdeling. Een goed georganiseerde jeugdafdeling leidt tot meer plezier, meer uitdaging 
en beter voetbal.  Bovendien heeft dit een aanzuigende werking op nieuwe leden uit de 
nabije regio. Onze missie is dan ook: 
 
‘Iedere voetballer uit de nabije regio moet bij BVC’12 willen voetballen, en ouders moeten 
gelijk aan BVC’12 denken” 
 
De jeugdcommissie heeft er daarom voor gekozen om een nieuw jeugdplan te schrijven voor 
de jeugdafdeling van BVC’12. Een nieuw plan met een nieuwe jeugdcommissie moet de 
structuur (terug)brengen en het jeugdkader optimaal ondersteunen, waardoor de 
jeugdafdeling een kwaliteitsimpuls krijgt dat het verdiend. 
 
Kort samengevat willen wij met dit jeugdplan de volgende doelen bereiken:  

• Een meer professionele aanpak van de jeugdafdeling binnen BVC’12, met een heldere 
missie en gezamenlijke uitgangspunten;  

• Een kader scheppen, van waaruit zowel technische maatregelen als normen en waarden 
kunnen worden doorvertaald naar de jeugd; 

• Duidelijkheid creëren in de structuur van de jeugdafdeling; 

• Kinderen plezier hebben, zich veilig voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen als individu en 
als voetballer; 

• Bijdragen aan het ambitieniveau van BVC’12; 

• Houvast bieden voor bestaande en nieuwe vrijwilligers binnen de jeugdafdeling. 
 
Dit jeugdplan is zeker geen statisch plan! In de toekomst wordt het beleid regelmatig 
geëvalueerd, waarna kan worden overgegaan tot wijziging en/of aanvulling van het plan, 
zodat het voor iedereen een actuele leidraad is en blijft bij de opleiding en begeleiding van 
jeugdspelers.  
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier!  
 
Jeugdcommissie BVC’12 
  



Jeugdplan BVC’12 2018-2021    Jeugdcommissie BVC’12 

   

2 

 

Inhoudsopgave 
Voorwoord ................................................................................................................................. 1 

BVC’12: verleden, heden en toekomst ...................................................................................... 3 

Organisatie jeugdcommissie BVC’12 ........................................................................................ 6 

Technisch Beleid BVC’12 ......................................................................................................... 8 

Onze normen en waarden ......................................................................................................... 12 

Overige informatie ................................................................................................................... 15 

Bijlagen .................................................................................................................................... 17 

 
 
 



Jeugdplan BVC’12 2018-2021    Jeugdcommissie BVC’12 

   

3 

BVC’12: verleden, heden en toekomst 
 
Verleden in een notendop  
 
BVC’12 is in 1912 opgericht door mensen uit Beek en Berg en Dal. De letters staan voor 
Beekse Voetbal Club. De eerste velden lagen in het dorp Berg en Dal. Sinds 1932 wordt er 2 
kilometer verderop gespeeld in het dorp Beek-Ubbergen, nu Beek-Berg en Dal. 
 
De huidige situatie 
 
BVC’12 heeft de beschikking over 3 volwaardige grasvelden, een trainingshoek en een 
pupillenkunstgrasveld, waarop pupillen veelvuldig spelen en trainen. Op dit moment maken 
andere teams hier ook intensief gebruik van, zelfs de selectie.  
 
Het hoofdveld beschikt over een overdekte tribune met zitplaatsen en rondom het veld 
staanplaatsen. De accommodatie bestaat voorts uit zes kleedkamers, scheidsrechters 
kleedkamer, een materialenruimte (binnen en buiten) en een bestuurskamer. De rest is in 
gebruik door Badbeek, een sportcentrum waar een samenwerking met jeugdafdeling gestart 
gaat worden in seizoen 2018-2019. In 2010 is het clubhuis volledig gerenoveerd en opnieuw 
ingericht.  
 
Op het moment van schrijven is bekend dat BVC’12 een kunstgrasveld krijgt, hopelijk met 
start van het seizoen 2019 -2020. Dit betreft vervanging van een grasveld en zal een enorme 
verbetering en stimulans zijn voor het hele voetbal bij BVC’12. Daarnaast een toename van 
bezetting/kwantiteit met het aantal wedstrijden/trainingen. Met name de jeugd zal hiervan 
gaan profiteren.   
 
Overzicht accommodatie BVC’12: 
 

 
 
De vereniging is er trots op dat het veldvoetbal in zeer brede zin wordt beoefend. BVC’12  is 
immers actief met de volgende afdelingen:  

• Veldvoetbal zondag heren 

• Veldvoetbal zaterdag heren 

• Veldvoetbal Veteranen 
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• Veldvoetbal zondag dames  

• Jeugdvoetbal zaterdag jongens en jeugdvoetbal zaterdag meiden  
 
De club telt in het seizoen 2018/2019 in totaal ongeveer 420 leden, waarvan circa 190  
spelende jeugdleden! Als club vinden wij het van belang dat het aandeel meiden 
substantieel is, wij willen graag een gemengde voetbalvereniging zijn.  
Binnen de vereniging is de mogelijkheid voor 4- en 5- jarigen om te voetballen bij de mini’s. 
Doelstelling is dat deze mini’s spelenderwijs kennis te laten maken met het voetbalspel. 
 
Deze jeugdleden zijn als volgt verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën: 
 

Leeftijdscategorie 
2018-2019 *(21-08-2018) 

Aantal 
teams 

Subtotaal 
jongens 

Subtotaal 
meiden 

Totaal 
jeugdleden 

JO9  (en mini’s) 2 14 - 14 

JO10 1 8 - 8 

JO11 2 23 - 23 

JO13 en MO13 3 32 16 48 

JO15 en MO15 3 30 14 44 

JO17 en MO17 3 28 11 39 

(JO19) en MO19 1  - 14 14 

Totaal 15  135 55  190 
* verwachten nog meer aanmeldingen voor competitiestart op 22-09-2018 

 
Helaas hebben wij het seizoen 2018-2019 geen JO19 team. Om dit in de toekomst te 
voorkomen gaat er vanaf nu veel aandacht uit naar de overgang van junioren naar senioren. 
Hierover zal duidelijke afstemming zijn met betrokken trainers en TJC.   
 
Ambities voor de toekomst 
 
Een gezonde voetbalvereniging heeft altijd ambities voor de toekomst! Deze ambities 
kunnen op verschillende gebieden liggen. Voor BVC’12 is het belangrijk dat we groeien waar 
mogelijk met het aantal leden, verhoging van het algemene niveau, verbetering van de 
accommodatie en succesvolle samenwerking met clubs of instanties zoals TV de Oorsprong 
en/of andere voetbalclubs.  
Voor het seizoen 2018-2019 is er een actieve samenwerking gestart met Badbeek, het 
programma Skills2Play (S2P) zal aangeboden worden aan de jeugd. Dit betreft een extra 
training gericht op motorische vaardigheden. Het is praktisch getoetst en wordt gebruikt bij 
AFC AJAX en o.a. MHCN Nijmegen (hockey). 
 
Uiteraard hangt het een samen met het ander. Om onze missie, zoals geformuleerd in ons 
voorwoord, in de komende jaren te bewerkstelligen hebben wij een aantal doelstellingen 
geformuleerd. 
 

• Gediplomeerde trainers voor de meeste jeugdelftallen, vanaf onder 13; 

• Verhoging van de instroom van jeugdleden; 

• Beperking van de uitstroom van jeugdleden; 
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• Verdere ontwikkeling van de jeugdafdeling door actieve samenwerking met Badbeek 
en mogelijke samenwerking met tennisvereniging de Oorsprong; 

• Volledige invulling en behoud van functies binnen jeugdafdeling; 

• Betere communicatie binnen de jeugdafdeling + ouders/verzorgers (vastleggen van 
afspraken en tijdige evaluaties); 

• Invoering en opvolging van een gedegen jaarplan/kalender met duidelijke 
meetmomenten; 

• Grotere betrokkenheid van spelers, trainers, leiders en ouders binnen de vereniging; 

• Nauwere verwevenheid met selectie zondag 1, b.v. speler/speelster van de week; 

• Goede aansluiting naar senioren, ieder op zijn niveau.  
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Organisatie jeugdcommissie BVC’12 
 

Om wekelijks 200 jeugdspelers te laten trainen en hun wedstrijden te laten voetballen is een 
goede zelfstandige organisatie vereist. Een organisatie van mensen die zich (hoofdzakelijk) 
vrijwillig – maar niet vrijblijvend – willen inzetten voor de club. 
Dit is allemaal gericht op de opleiding, ontwikkeling en begeleiding van jeugdspelers en 
jeugdteams.  Zo blijft het plezier in voetbal onder de jeugd als hoofddoel verzekerd.   
 
Het hoofdbestuur van BVC’12 blijft echter eindverantwoordelijk en bepaalt jaarlijks het aan 
de Jeugdcommissie toe te kennen budget.  
In onderstaande figuur (2018-2019) is het organigram van de jeugdcommissie opgenomen. 
 

 

Website Secretaris

Techniektrainer(s) Jeugdtrainers

Jongens

Meiden

Mini's JO9 t/m JO13 JO15 t/m JO19 MO11 t/m MO19

Leeftijdscoördinator

Technische Jeugdcoördinator (TJC)

Pupillen Junioren

Meiden

Wedstrijdsecretariaat jeugd

Materialen Kleding Scheidsrechters

coördinator

Activiteiten-

commissie

Faciliteiten jeugd

Jeugdcommissie BVC'12

Voorzitter

Hoofdbestuur BVC'12

 
 
NB. In bijlage 2 staan grotendeels de rollen en taken beschreven. 
 

Jeugdcommissie Wie? Email 

Voorzitter Jeroen Sas jeugdcommissie@bvc12.nl  

Secretaris Roulerend  jeugdcommissie@bvc12.nl 

Technische Jeugdcoördinator (TJC)  Andre Slot, Roland Brussen tjc@bvc12.nl  

Wedstrijdsecretariaat jeugd Babette van Basten (pupillen) wedstrijdsecretariaatjeugd@bvc12.nl  

  Jacques Verkerk (junioren en meiden) wedstrijdsecretariaatjeugd@bvc12.nl  

Mini's Vacature pupillenjongens@bvc12.nl  

Leeftijdscoördinator JO9 t/m JO13 Jeroen Sas pupillenjongens@bvc12.nl  

Leeftijdscoördinator JO15 t/m JO19 Pietje Hendriks juniorenjongens@bvc12.nl  

Leeftijdscoördinator MO11 t/m MO19 Vacature meidenvoetbal@bvc12.nl  

Materialen Michiel Groothuijze jeugdcommissie@bvc12.nl  

Kleding Babette van Basten kleding@bvc12.nl  

Activiteiten Michiel Groothuijse activiteitencommissie@bvc12.nl  

Scheidsrechters coördinator Vacature scheidsrechters@bvc12.nl  

Website Norman Hooghof webmaster@bvc12.nl  

 
 
De belangrijkste taken van de jeugdcommissie zijn als volgt: 

• Verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het jeugdplan binnen 
BVC’12;  

• Stelt de begroting op voor de jeugd en zorgt dat uitgaven binnen het door het 
hoofdbestuur goedgekeurde budget blijven; 

mailto:jeugdcommissie@bvc12.nl
mailto:jeugdcommissie@bvc12.nl
mailto:tjc@bvc12.nl
mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@bvc12.nl
mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@bvc12.nl
mailto:pupillenjongens@bvc12.nl
mailto:pupillenjongens@bvc12.nl
mailto:juniorenjongens@bvc12.nl
mailto:meidenvoetbal@bvc12.nl
mailto:jeugdcommissie@bvc12.nl
mailto:kleding@bvc12.nl
mailto:activiteitencommissie@bvc12.nl
mailto:scheidsrechters@bvc12.nl
mailto:webmaster@bvc12.nl
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• Zorgt voor een goede communicatie naar het hoofdbestuur, overige aan jeugd 
gerelateerde commissies, trainers,  leiders en ouders;  

• Adviseert en schept benodigde randvoorwaarden ten aanzien van een goede 
uitvoering van het jeugdplan; 

• Zorgt voor de invulling van de organisatie, zodat de gehele voetbal opleiding soepel 
en doelgericht verloopt;  

• Organiseert nevenactiviteiten (pupil van de week, voorwedstrijd 1e elftal, jeugdloterij 
et cetera); 

• Verstrekt (niet voetbaltechnische) informatie aan het jeugdkader (pasfoto’s, 
contributieachterstanden, schorsingen, boetes, et cetera); 

• Beloont Fair-play (goed en positief gedrag stimuleren naar zowel jeugdleden, leiders, 
trainers en ouders);  

• Houdt toezicht op normen en waarden; 

• Werft nieuwe jeugdleden;  

• Onderneemt op gepaste wijze actie bij blijde- (vieren kampioenschap) en droevige 
gebeurtenissen;  

• Is aanspreekpunt voor niet voetbaltechnische zaken met de spelers en 
ouders/verzorgers van de spelers; 

• Wedstrijdsecretariaat Jeugd is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en 
competitiewedstrijden als ook externe toernooien. 

 
Specifieker voor leeftijdscoördinatoren en TJC : 

• Minimaal 3 leeftijdscoördinatoren sturen per leeftijdscategorie de jeugdteams aan. 
Samen met de Technische Jeugdcoördinatoren (TJC) zijn zij verantwoordelijk dat het 
uitgezette beleid gerealiseerd- en bewaakt wordt.  

• De TJC is verantwoordelijk voor het totale technische beleid van de jeugdafdeling. De 
TJC kan (eventueel samen met de voorzitter jeugdcommissie) de linking-pin zijn 
richting het hoofdbestuur, met name Technische Commissie; 

• Iedere leeftijdscoördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
jeugdteams, dit betreft een leeftijdscategorie. 
 

 

De financiën 
De jeugdafdeling van BVC’12 heeft een budget ter beschikking. Dit wordt beheerd door de 
jeugdcommissie. Zij leggen hierover verantwoording af aan de penningmeester en voorzitter 
van het hoofdbestuur. 
Van dit budget dienen minimaal de volgende zaken te worden betaald: 

• Huldiging elftallen bij kampioenschap; 

• Voetbalactiviteiten en materialen; 

• Technisch beleid (o.a. aanstellen jeugdtrainers). 
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Technisch Beleid BVC’12 
 
 Met het Technisch Beleid willen wij aangeven hoe wij binnen BVC’12 invulling geven aan de 
ontwikkeling van de voetballende jeugd, van mini-pupil tot aan het moment dat ze overgaan 
naar de senioren. Wij willen daarbij zorgen voor een vaste opbouw met betrekking tot de 
organisatie structuur van de jeugdafdeling, de doelstellingen per leeftijdscategorie, de 
trainingsstof, de begeleiding en de wedstrijdopvatting. Hierbij wordt rekening gehouden met 
het niveau en de leeftijd van de speler. Deze staan in de bijlage 2 van dit plan beschreven.  
 
Algemene visie 
Wij streven er naar dat elke jeugdvoetballer bij BVC’12 dezelfde basis krijgt. Aan de basis van 
het Technisch Beleid liggen de volgende uitgangspunten: 
 
 Elke jeugdspeler, elke BVC’er moet plezier hebben in het voetbalspel; 
 Elke jeugdspeler, elke BVC’er moet voetballen op zijn of haar eigen niveau; 
 Elke jeugdspeler, elke BVC’er moet zich kunnen ontwikkelen; 
 Elke jeugdspeler, elke BVC’er moet zo lang mogelijk betrokken blijven. 
 
Bij alles waar wij binnen BVC’12 mee bezig zijn moeten deze uitgangspunten te allen tijde in 
acht worden genomen. Wanneer wij hieraan voorbij gaan, doen wij onze jeugdleden tekort, 
kunnen we onze doelstellingen niet behalen en onze missie niet realiseren.  
 

Technische en tactische vorming!  
De technische vorming van jeugdvoetballers is een belangrijke doelstelling. De coaches en 
trainers zijn hiervoor verantwoordelijk. Om hen te ondersteunen worden er regelmatig 
informatieavonden met demonstratietrainingen georganiseerd en zijn ze voorzien met 
trainingsvoorbeelden. Wij werken met de app RINUS van de KNVB, dit is de online assistent-
trainer; https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/actueel/hoe-werkt-het  
 
Daarnaast willen wij dat er regelmatig aan cursussen gedaan wordt om zo de coaches en 
trainers op een hoger niveau te krijgen. Tevens willen we met regelmaat techniektrainingen 
geven voor de hele jeugdafdeling door een voetbalschool. Dit bevordert het plezier en 
verbetert de algemene basistechnieken. 
 
Teamindelingen 
Het indelen van de teams is elk jaar voor spelers (en ouders) een spannende periode. Het 
leidt helaas ook regelmatig tot discussies. De teamindeling vereist dan ook de nodige 
zorgvuldigheid van degenen die erbij betrokken zijn en die ervoor verantwoordelijk zijn.  
 

De Technische jeugdcoördinator (TJC) en leeftijdscoördinator zijn eindverantwoordelijk voor 
de uitvoering van de teamindelingen; deze leggen op hun beurt verantwoording af aan de 
jeugdcommissie. Bij het indelen van de teams wordt zorgvuldig overleg gevoerd met de 
trainers, leiders, de leeftijdscoördinator en coördinator ROC. Al in de maanden maart/april 
vindt overleg plaats over de teamindelingen voor het volgende seizoen. Wij streven er 
vervolgens naar om uiterlijk twee weken voor de seizoen afsluiting (eind juni) de 
teamindelingen voor het volgende seizoen bekend te maken. In de praktijk zal dit altijd 
onder voorbehoud zijn, want door inschrijvingen en uitschrijvingen kunnen wijzigingen 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/actueel/hoe-werkt-het
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noodzakelijk zijn. Voor de start van het nieuwe seizoen dienen de teamindelingen definitief 
te zijn. Bijlage 4 beschrijft het nieuwe pupillenvoetbal in meer detail. 
 

Uitgangspunten teamindelingen zijn ook weer:  
 
Elke jeugdspeler, elke BVC’er moet plezier hebben in het voetbalspel; 
Elke jeugdspeler, elke BVC’er moet voetballen op zijn of haar eigen niveau; 
Elke jeugdspeler, elke BVC’er moet zich kunnen ontwikkelen; 
Elke jeugdspeler, elke BVC’er moet zo lang mogelijk betrokken blijven. 
 
Volgens bovenstaande principes wordt elke jeugdspeler ingedeeld. Kampioen worden is 
leuk, maar ontwikkeling van de individuele speler is veel belangrijker. Bij indelingen van 
zowel de teams als de individuele spelers wordt dit als uitgangspunt gehanteerd door 
iedereen die betrokken is bij de teamindelingen. Tevens gelden er nog andere 
uitgangspunten: 
 

• Bij BVC’12 speelt iedereen; wij kennen geen vaste bankzitters; 

• BVC’12 is een gecertificeerd leerbedrijf en zet stagiaires in ter ondersteuning van de 
trainers (denk aan ROC stagiaires op woensdagmiddag); 

• Binnen BVC’12 bestaat er een veilig klimaat. De richtlijnen hiervoor zijn medio 2013 
uitgewerkt door de werkgroep Sportiviteit en Respect; 

• BVC’12 biedt naast trainingen en wedstrijden ook andere activiteiten. 
 

De jeugdspelers, onze zorg!  
Een speler is op zijn best als hij zich zowel fysiek als mentaal in goede gezondheid bevindt. In 
principe ligt de verantwoordelijkheid hiervoor primair bij de speler en/of zijn ouders. Wij 
beseffen ons dat BVC’12 hier terdege een belangrijk rol in kan en soms moet spelen.  
 
Sociale vorming! 
BVC’12 staat niet alleen voor voetbal, ook andere aspecten krijgen aandacht. Het sociale 
aspect van voetbal als teamsport is met name heel belangrijk. Niet alleen samen winnen, 
maar ook samen verliezen, samen een “prestatie” leveren en iedereen daarbij te betrekken 
en ook “teamgeest” is een belangrijk uitgangspunt bij BVC’12. Een juiste mentaliteit, omgaan 
met verlies maar ook verantwoordelijkheid nemen, vinden we heel belangrijk, want dat 
hoort bij de vorming van een voetballer. Hierin zijn de coach/leider en trainer, maar zeker 
ook de medespelers en ouders, een onmisbare schakel om hier inhoud aan te geven. De 
voorbeeldfunctie speelt hierin een belangrijke rol. Ook het voorkomen van pestgedrag 
maakt hiervan onderdeel uit. In de komende periode wordt nader uitgewerkt hoe we hier 
optimaal invulling aan kunnen geven, opdat iedere speler zich thuis voelt bij de club en het 
team. 
 
School en thuissituatie!  
Het is belangrijk dat coaches, leiders en trainers op de hoogte zijn van eventuele problemen 
in de thuis- of schoolsituatie van jeugdleden. Het is daarom van belang dat ons jeugdkader 
een ‘open’ en benaderbare houding heeft ten opzichte van ouders en jeugdleden. In overleg 
kunnen afspraken gemaakt worden waarbij het belang van het kind altijd voorop staat. 
Indien er dringende zaken zijn, is de leeftijdscoördinator, TJC of eventueel de voorzitter van 
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de jeugdcommissie het aanspreekpunt. Een adequate en correcte opvolging en waar nodig 
terugkoppeling van zaken is essentieel. 
 
Meisjes en jongens! 
BVC’12 wilt graag een gemengde club zijn. Dit betekent ook dat er voor de werving en 
behoud van meiden specifiek aandacht is. Voor zowel meisjes als jongens vinden er ook 
gezamenlijk door het jaar heen activiteiten plaats waar in principe de nadruk ligt op het 
voetbalaspect. 
 
Scheidsrechters! 
Binnen BVC’12 stimuleren wij het fluiten van jeugdwedstrijden door spelende leden. Voor 
spelers vanaf JO15 geldt dat wij van hen vragen dat zij de jeugdwedstrijden van de JO9 t/m 
JO10  teams fluiten als spelbegeleider.  Zij krijgen hiervoor een cursus aangeboden, waarmee 
zij de vaardigheden voor het fluiten van zestallen leren en kunnen oefenen. Voor het fluiten 
wordt er een schema gemaakt door de scheidrechtercoördinator. 
Voor de jeugdwedstrijden van de jeugdelftallen (vanaf O11) geldt dat zij gefloten worden 
door spelers van juniorenelftallen, seniorenelftallen of andere vrijwilligers. Alle 
jeugdelftallen zijn gekoppeld aan een seniorenelftal, die voor de thuiswedstrijden een 
scheidsrechter verzorgen. Dit zal gerealiseerd en gecoördineerd worden door de 
scheidrechtercoördinator. 
 
Lichamelijke gezondheid van de jeugdvoetballers! 
Elke leeftijdsgroep heeft zijn voetbalkenmerken, zowel fysiek als sociaal. Jeugdspelers zijn 
vanaf hun 15de speelgerechtigd voor de senioren. Meespelen met de senioren kan alleen 
maar met toestemming van de trainer van het team waar hij deel van uitmaakt, TJC en de 
ouders. Het belang van de jeugdspeler dient hier altijd bij voorop te staan. 
Trainers bij BVC’12 passen de oefenstof aan de doelgroep aan. Coaches en trainers zijn 
geïnformeerd omtrent de leeftijdskenmerken per groep, maar ook omtrent het 
“beschermen” van jeugdvoetballers. Hun allerbelangrijkste taak is het zorgen voor 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen die door de ouders aan hen zijn 
toevertrouwd. Dit vraagt constante waakzaamheid en ook vooruitdenken. 
 
De volgende aandachtspunten zijn van belang voor coaches/trainers:  
 
Rond de wedstrijd of training 

• Weersomstandigheden  

• Bespeelbaarheid van het veld 

• Gedrag onderling en toeschouwers  
Tijdens de wedstrijd of training  

• Alle spelers voldoende laten meespelen  

• Aansporen alle spelers in het spel te betrekken  

• Een oververmoeide speler wisselen 

• Blessures voorkomen  

• Sportief gedrag bevorderen 
 
Verzorging persoonlijk 

• Goed materiaal 
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• Goede conditie 

• Goede warming-up  

• Goed hersteld zijn van een blessure  
Discipline en zelfbeheersing  

• Juiste persoonlijke hygiëne 

• Goed aankleden  

• Voetbalschoenen juist aandoen 
 
Op al deze bovengenoemde punten heeft een coach/trainer een controlerende en/of 
sturende taak. De coach of trainer kan tijdens de wedstrijd of training ook als verzorger 
moeten optreden. Bij ernstige blessures moet altijd deskundige hulp van een arts worden 
ingeschakeld. Bij minder ernstige blessures is altijd voorzichtigheid geboden. Niet alleen 
tijdens de wedstrijd of training is de lichamelijke gezondheid een aandachtspunt. Ook in de 
kleedkamers en kantine is dit belangrijk. Aan de trainers/ coaches en kader om hierop toe te 
zien.  
 
  



Jeugdplan BVC’12 2018-2021    Jeugdcommissie BVC’12 

   

12 

Onze normen en waarden 
 
BVC’12 staat in de regio bekend als een familiaire en gezellige voetbalvereniging. Wij zijn 
daar trots op en willen dit graag zo behouden. Om dat te kunnen blijven realiseren en te 
bewaken hebben wij binnen de verenigingen met elkaar afspraken gemaakt. Echter, die 
afspraken hebben alleen maar nut als iedereen zich er aan houdt. Daarom is dat één van de 
belangrijkste afspraken die we binnen BVC’12 maken: we houden ons aan de afspraken! 
 
De afspraken zijn vervat in verschillende gedragsregels. Daarbij kunnen wij onderscheid 
maken in regels die in het algemeen gelden binnen de vereniging BVC’12 en regels die 
specifiek voor jouw team gelden. De clubregels hebben primair tot doel dat iedereen zich 
prettig voelt bij BVC’12. Als je lid bent van BVC’12 betekent het dus dat jij met alle andere 
leden hebt afgesproken dat jij je zult houden aan deze regels. En ook dat jij dat van alle 
andere leden mag verwachten. De teamafspraken worden in principe aan het begin van het 
seizoen bekend gemaakt. Het kan gaan over een rijschema, wasbeurten, wedstrijdverslagen 
schrijven en bijvoorbeeld hoe laat je aanwezig moet zijn. En nog veel andere zaken die 
vooral jouw team betreffen. 
 
Onze normen en waarden zijn dus vastgelegd in clubregels en teamregels. 
 
Clubregels  
 
De belangrijkste clubregels van BVC’12 zijn als volgt:  

• Kwets niemand in woord of gebaar 

• Gedraag je altijd sportief 

• Laat de kleedkamers netjes achter 

• Toeschouwers achter de hekken 

• Moedig positief aan 
 
Deze regels gelden voor alle bezoekers van BVC’12 terrein. Wij verwachten dat iedereen 
deze regels respecteert, zowel op onze accommodatie als ook bij de uitwedstrijden op de 
accommodaties van onze tegenstanders.  
 
Teamregels 
 
Binnen het team gelden de volgende regels.  

• je toont respect voor medespelers: we steunen elkaar in en buiten het veld;  

• je toont respect voor de teamleiding en alle vrijwilligers;  

• je gaat zorgvuldig om met alle materialen en het sportpark en maakt geen rommel; 

• je draagt tijdens trainingen en wedstrijden altijd scheenbeschermers;  

• je draagt tijdens trainingen geen wedstrijdtenue of presentatiepak; 

• je laat de kleedkamer netjes achter;  

• heb je iets kapot gemaakt, dan meld je dat aan de leiding;  

• je accepteert zonder commentaar alle beslissingen van scheidsrechters;  

• je betaalt zelf de boete van een gele of een rode kaart;  

• je gedraagt je sportief;  
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• je wilt winnen met goed voetbal en grote inzet; 

• je toont respect en sportiviteit naar de tegenstander;  

• als je een afspraak niet kunt nakomen, laat je dit altijd en tijdig weten aan je 
afspraakpartner;  

• je discrimineert of kwetst niemand en accepteert dat ook niet van anderen;  

• je laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter;  

• je komt met een positieve instelling naar het sportpark. Dus geen gezeur. Ook jij bent 
belangrijk voor een prettige sfeer;  

• als je ergens mee zit, bespreek je dat met je elftalleiding;  

• als andere leden deze regels niet nakomen, spreek je ze daar positief op aan. Als je 
een probleem niet kunt bespreken met de elftalleiding, kun je altijd terecht bij de 
leeftijdscoördinator, TJC of andere leden van de jeugdcommissie.  
 

Rol van de ouders 
 
Voor een jeugdspeler hebben ouders een beslissende rol in het voetbalplezier bij de speler. 
Dit wordt weleens onderschat en daarom is het belangrijk dat ouders meewerken aan de 
doelstellingen van BVC’12  en aandacht hebben voor het voetballen van de eigen kinderen. 
 
 Wat kunt u doen als ouder?  

• Moedig alle spelers aan, maar schreeuw niet. Voor (jeugdige) sporters is het 
fantastisch om aangemoedigd te worden. Het zou sneu zijn als alleen de kinderen 
aangemoedigd worden waarvan de ouders aanwezig zijn;  

• Laat niet merken als u zich ergert aan het spel van uw kind of sportgenoten. Laat niet 
merken dat u ontevreden bent over bepaalde acties. Zeker als u zelf sport weet u dat 
het niet altijd zo gaat als u zou willen. Als kinderen merken dat een ouder ontevreden 
is (door bijvoorbeeld grapjes als: "Deze week geen zakgeld" of ooooh-geroep) dan zal 
dat hun spel eerder negatief beïnvloeden dan positief; 

• Legt u zich direct bij de beslissingen van scheidsrechter of spelbegeleider neer. 
Realiseert u zich hierbij dat verschillende mensen elke situatie ook verschillend zien. 
De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij het ziet. Protest van publiek 
heeft dan geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor de scheidsrechter of 
spelbegeleider, die zo vriendelijk is om in zijn vrije tijd een wedstrijd te komen 
begeleiden. En niet in de laatste plaats is het voor de spelers en begeleiders enorm 
vervelend als het publiek zich met de leiding van de wedstrijd gaat bemoeien. U 
denkt daar misschien de club mee te helpen, maar deze 'soms goed bedoelde hulp' 
werkt juist tegen de club. Bovendien is dit voor kinderen en jongeren het slechte 
voorbeeld;  

• Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor toeschouwers;  

• Geef de trainer/coach geen adviezen met betrekking tot zijn taak, ook al zijn ze goed 
bedoeld;  

• Geef uw kind of andere kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd. 
Buiten dat kinderen dit vaak niet waarderen, is het ook erg verwarrend om van twee 
verschillende personen aanwijzingen te krijgen. Bovendien is het voor een coach niet 
leuk als ouders zijn taak ongevraagd overnemen. Hebt u interesse om de kinderen 
aanwijzingen te geven, vraag dan aan de trainer/coach of u mee kunt helpen met 
training geven, coachen of andere zaken;  
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• Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen 
worden, ook al zijn ze goed bedoeld;  

• Zijn er dingen die volgens u niet kunnen, praat hierover dan na de wedstrijd met de 
betrokkenen. Als u bijvoorbeeld uw kind ziet vals spelen, dan hoort u te laten merken 
dat dit niet kan. Hebt u vraagtekens of opmerkingen over het coachen, maak dan met 
de coach een afspraak om hierover te praten. Tijdens de wedstrijd is dit niet op zijn 
plaats en direct na de wedstrijd is de coach vaak met andere zaken bezig, zoals 
bijvoorbeeld een nabespreking met het team. Vraag daarom wanneer hij het liefste 
met u daarover praat;  

• Help indien mogelijk mee als een trainer/coach of andere begeleider dat vraagt. 
Bedenk dat binnen een vereniging vrijwel alles door vrijwilligers wordt gedaan; 

• Per toerbeurt meewerken aan vervoer; 

• Bedank eens de trainer/coach en andere vrijwilligers die wedstrijden of andere 
activiteiten organiseren en leiden; 

• Zorg dragen voor voldoende en tijdige aanwezigheid van spelers; 

• Zorg dragen voor tijdige afmelding. 
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Overige informatie 
 
Wedstrijdkleding  
"Zaterdagochtend. Wat een prachtig gezicht. Bijna 200 jeugdspelers van BVC’12 komen in 
dezelfde presentatiepakken en met dezelfde tassen het terrein op. De tegenstander is nu al 
onder de indruk. Het presentatiepak gaat uit en daaronder een officieel wedstrijdtenue. Die 
zien er goed uit zeg." 
 
Het standaard wedstrijdtenue bestaat uit een shirt, broek en kousen, incl. presentatiepak. 

Dit tenue ontvangen alle jeugdspelers in bruikleen van sponsor 123inkt.nl. Dat is wat 

BVC’12 wil uitstralen en dankt hiervoor 123inkt.nl. 
 
Voorwaarden: 
  

• Zowel het tenue, presentatiepak als tas zijn verplicht te gebruiken bij wedstrijden en 
toernooien en niet bedoeld voor trainingen; 

• Na beëindiging van het lidmaatschap dient de kleding gewassen en in goede staat 
ingeleverd te worden; 

• Gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor zowel het presentatiepak als de tas 
en dient deze zelf in goede staat te houden; 

• Bij vermissing, aantoonbare schade of het niet meer inleveren bij beëindiging van het 
lidmaatschap zal een vergoeding verschuldigd zijn voor de kleding (zie prijzen op 
website BVC’12); 

• Indien het presentatiepak in de bruikleenperiode te klein is geworden, zal - mits 
voorradig – een vervangend presentatiepak worden aangeboden; 

• Het vervangen van de tas is alleen van toepassing zolang de voorraad strekt; 

• Indien zich situaties voordoen die niet staan vermeld in de voorwaarden zal e.e.a. ter 
beoordeling van de jeugdcommissie zijn. 

 
 
Trainingskleding  
Voor trainingskleding moet iedere speler zelf zorgen. Voor de winter is een trainingspak 
noodzakelijk en worden een muts en handschoenen aanbevolen. Het presentatiepak mag 
dus niet gebruikt worden voor de trainingen, alleen maar voor wedstrijddagen! 
 
Schoenen 
Bij wedstrijden en trainingen zijn voetbalschoenen verplicht.  
 
Scheenbeschermers 
Ook scheenbeschermers zijn verplicht bij wedstrijden en bij trainingen.  
 
Verzekering 
De KNVB heeft voor alle leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dat 
betekent dat bij vervoer door bijvoorbeeld ouders de spelers zijn verzekerd voor de gevolgen 
van ongevallen. Dat geldt uiteraard alleen als u zich aan de verkeersregels heeft gehouden. 
Een ongevallen inzittendenverzekering is dus niet nodig.  
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Contributie 
De contributie inning vindt plaats via het afgeven van een machtiging. Derhalve zien wij 
graag de machtiging ingevuld. Betaling per kas of anderszins is niet mogelijk. Bij tussentijdse 
opzegging dient ingevolge artikel 8, lid 3 van de statuten de contributie voor het gehele 
seizoen te worden betaald. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
 
Bij deze machtigt ondergetekende de penningmeester van B.V.C.'12 de contributie in 2 
periodes (oktober en februari) af te schrijven. 
 
Contributiebedragen seizoen 2018-2019 (onder voorbehoud) 
Senioren €197,50 per seizoen  
Junioren (t/m 18 jaar)  €162,50 per seizoen 
Pupillen (t/m 12 jaar) €142,50 per seizoen 
Mini’s €85,00 per seizoen 
Stil lid €65,00 per seizoen 
Voetballend zonder KNVB €115,00 per seizoen 
 
 
Contactgegevens 
 
Locatie:    Sportcomplex ‘T Groothuis 
 
Bezoekadres:    Alde Weteringweg 1, 6573 AZ Beek-Berg en Dal  
 
Correspondentieadres: Postbus 86, 6573 ZK Beek-Berg en Dal 
 
Algemene contactgegevens: 024-6841223 
 
Parkeermogelijkheden: 
 
Bij het clubhuis (30 plaatsen) 
Aan het begin van de voetbalvelden (18 plaatsen) 
Marterstraat (overzijde Rijksweg, via tunnel te bereiken, 20 plaatsen) 
Wylerbergmeer (betaald, 150 plaatsen) 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 Het opleiden van jeugdvoetballers 
 
Trainen jeugdspelers 
De trainingsstof die wordt aangeboden is afgestemd op de leeftijd van de spelers. Wij 
werken met RINUS, een app speciaal ontwikkeld door de KNVB en voor iedereen 
toegankelijk. Deze app is beschikbaar op IOS en Android, tevens een website 
Alle jeugdspelers krijgen minimaal één maal per week training aangeboden. Elke 
woensdagmiddag is techniektraining door ROC stagiaires. Vanaf JO13 is TJC verantwoordelijk 
dat er trainers zijn, daaronder kan een ander een teamtraining doen. Dat ligt bij het team 
zelf. 
Elke keeper (vanaf JO13) volgt het liefst minimaal 1 maal per 2 weken specifieke 
keeperstraining, deze is op zondagochtend bij BVC’12. Dit is niet verplicht maar raden wij 
wel aan. 
 
Trainingen per leeftijdscategorie hebben de volgende aandachtsgebieden: 
Mini’s (4 tot 6 jarigen) 
Ervaren wat een bal is en wat deze doet en welke richting deze op moet. 
Wie is de medespeler en wie is de tegenstander? 
Bezig zijn en bij de bal betrokken willen zijn. 
Ervaren wat het is om tegen een bal te trappen en te scoren. 
Ervaren wat het is om een bal tegen te houden, een bal af te pakken en een doelpunt te 
voorkomen. 
O8/O9-pupillen  
Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en met een partner. 
Veel ruimte laten binnen de training om de speler zelf te laten ontdekken. 
Veel laten scoren; doeltjes niet te klein laten zijn(spelvreugde). 
Veel kleine partij-oefeningen 3:3, 4:4 en 5:5. Spelers wennen aan bal, tegenstander en 
medespelers. 
Spelvormen met bal. 
Onder 10/11-pupillen  
Motorisch trainen. 
Veel op techniek trainen. 
Veel balcontacten per speler, voorkom lange rijen en stilstaande spelers. 
Veel spel- en wedstrijdvormen. 
Kleine partijspellen en eenvoudige positiespelen. 
Onder 12/13-pupillen  
Alle technische oefeningen zijn in principe mogelijk. 
Technische vormen aanbieden onder weerstand. Wedstrijdsituaties waar mogelijk 
nabootsen. 
Positie- en partijspelen aanbieden, tot aan 11:11. 
Begrippen als vrijlopen en dekken verhelderen en trainen. 
Aandacht voor looptechniek. 
Onder 14/15-junioren  
Technische vaardigheden trainen onder weerstand. 
Aandacht voor de handelingssnelheid. 
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Oefenen op spelhervattingen. 
Wedstrijdtactiek bespreken en trainen. 
Mentale prestaties. 
Looptechniek. 
Onder 16/17-junioren  
Wedstrijdsituaties trainen met veel weerstand en een hoog tempo. 
Technische elementen verder verbeteren. 
Trainen op snelheid en duur. 
Wedstrijdtactiek trainen, zowel praktisch als theoretisch. 
Taken binnen het team, zowel praktisch als theoretisch. 
Tactische aspecten trainen als team, maar ook met linies. 
Looptechniek. 
Onder 18/19-junioren  
Alle technische facetten trainen onder zo veel mogelijk weerstand. 
Speelhervattingen trainen, evt. individueel. 
Wedstrijdgericht trainen. 
Conditie optimaliseren. 
 
Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat bij trainingen langdurig stilstaan moet worden 
voorkomen. Spelers moeten bezig zijn, zodat zij niet afkoelen, zij plezier hebben in de 
oefening en de kans op blessures gering blijft. 
Voor specifieke trainingen is het een pré om hiervoor externe hulp te vragen, denk bijv. aan 
training op het gebied van looptechniek. 
 
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat er aandacht moet zijn voor individuele problemen met 
als voorbeelden de pubertijd en pestgedrag. Zo gauw als een trainer het idee heeft dat hij 
daar zelf niet goed uitkomt, dan dient hij hulp te vragen bij leider en/of leeftijdscoördinator. 
Natuurlijk heeft het ook de grote voorkeur als de trainer hierover communiceert met de 
betrokken ouder(s). 
 
Coachen jeugdspelers 
Coachen vindt plaats op een positief en motiverende wijze. Hiervoor wordt ook het schrijven 
van de commissie Fairplay binnen BVC(mei 2013) gehanteerd. 
 
De doelstellingen van het coachen dienen gericht te zijn op de ontwikkelingsfase die de 
kinderen doorlopen. Dit betekent dat het coachen van de wedstrijd pas vanaf onder 13 
leeftijd echt aan de orde is. Hoe ouder de kinderen zijn, des te meer zij begrijpen, zoals 
diepte, snelheid, etc. Hierbij is het van belang dat de begrippen die gebruikt worden ook 
voor de spelers duidelijk zijn. Een kind van 9 zal niet weten wat er bedoelt wordt als een 
coach het heeft over ‘schakelen’. Jonge kinderen moeten direct gecoacht worden op het 
moment als er iets gebeurt. In de rust terugkomen op bepaalde situaties heeft over het 
algemeen geen zin tot aan de juniorenleeftijd. Vanaf die leeftijd gaan inzicht en 
communicatie een steeds belangrijkere plaats innemen. 
Bij het coachen van jeugdploegen wil het ook weleens verwarrend zijn voor jeugdspelers als 
er teveel volwassenen zich met het coachen bezig houden. Hierin kan ook het enthousiasme 
van ouders negatief zijn. Soms is het handig om met elkaar afspraken te maken wie er 
coacht en wie er aanmoedigt. En dit ook aan de kinderen helder te maken. 
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Coachen per leeftijdscategorie hebben de volgende specifieke aandachtsgebieden: 
Onder 8/9-pupillen  
Plezier bijbrengen in het voetbalspel. 
Onder 10/11-pupillen  
Sportieve wedstrijdhouding. 
Leren omgaan met leiding. 
Leren omgaan met medespelers. 
Onder 12/13-pupillen  
Omgaan met winst en verlies. 
Accepteren van wedstrijdleiding. 
Accepteren van instructies van trainer/leider. 
Accepteren van correcties door trainer/leider. 
Onder 14/15-junioren  
Gezonde lichaamsverzorging. 
Controle over emotie. 
Gezonde winnaar mentaliteit kweken. 
Initiatief nemen en coachen. 
Zelfvertrouwen stimuleren. 
Taakgericht kunnen werken/spelen. 
Accepteren van positieve en negatieve kritiek. 
Onder 16/17-junioren  
Inzicht krijgen in mentaliteit van de tegenstander. 
Prestatie bewust zijn. 
Accepteren van correcties door medespelers. 
Zelfstandigheid stimuleren. 
Groepsgericht kunnen werken. 
Gezonde winnaar mentaliteit kweken. 
Onder 18/19-junioren  
Prestaties kunnen leveren. 
Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie. 
Gezonde winnaar mentaliteit kweken. 
Specifieke aspecten senioren voetbal introduceren. 
 
Een vaste speelwijze als rode draad  
BVC’12 is een vereniging waar het uitgangspunt is om verzorgd en technisch voetbal te 
spelen. Hierbij hoort dat teams van achteruit opbouwen. Binnen de elftallen gebeurt dit 
door uit te gaan van een zogenaamde 4-3-3 opstelling. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Keeper 
 

Laatste man 
Rechter verdediger       Linker verdediger 

Voorstopper 
 
Rechts midden   Mid midden   Links midden 
 
Rechts buiten    Spits    Links buiten 
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Een dergelijke opstelling biedt een goede basis, waarbij er afhankelijk van de situatie en de 
samenstelling van de groep geschoven kan worden met de posities, zonder dat dit afbreuk 
doet aan het basiskader. Hiermee wordt bedoeld dat de posities ingevuld blijven, maar dat 
er keuzes gemaakt kunnen worden of de posities meer teruggetrokken of juist 
vooruitgeschoven worden ingevuld. 
 
Voor een club als BVC, waar gemiddeld door de jaren heen, relatief minder fysiek sterke 
spelers spelen, is het extra van belang om vooral gebruik te maken van het totale speelveld. 
Ook dit kan mede bereikt worden door te spelen in een 4-3-3 formatie. Hierbij kan er naast 
de technische vaardigheden ook gebruik gemaakt worden van de snelheid en wendbaarheid 
van de spelers. 
Om hier al in een vroeg stadium naar toe te werken wordt er vanaf JO11 gespeeld in de 
volgende 8-tal samenstelling: 
     Keeper 
 
Rechter Verdediger      Linker verdediger 
 
Rechts midden       Links midden 
     Mid midden 
 Rechts buiten      Links buiten 
 
Een evt. negende speler wordt dan ingezet in de positie van diepe spits.  Bij de achttallen is 
het van belang om de spelers compact te laten spelen. Dit is m.n. van belang op het moment 
dat er nog onvoldoende kracht bij de spelers aanwezig is om grotere afstanden goed te 
kunnen overbruggen. Dit betreft zowel kracht om de bal makkelijk te verplaatsen als de 
conditie en snelheid om snel afstanden te overbruggen. Op het moment als deze kracht toe 
begint te nemen is het juist van belang om de grote van het veld te gaan benutten, waardoor 
er meer ruimte komt om technisch en tactisch goed en snel voetbal ten toon te spreiden. In 
het laatste geval is het bijv. een mogelijkheid om de rechts- en linksbuiten tegen de zijlijn 
aan te laten spelen, waardoor er juist veel ruimte komt voor opkomende middenvelders. 
 
Leeftijd typische kenmerken 
De leeftijdscategorie die de KNVB hanteert is altijd afgeleid van het meetpunt 1 januari van 
het betreffende jaar. Dit betekent dat je in het betreffende jaar een bepaalde leeftijd mag 
bereiken.  
Vb. Onder 13 categorie is voor spelers tussen 11 tot 13 jaar. Een speler die op 10 januari 12 
wordt mag dat jaar nog Onder 13 voetballen, maar een speler die al op 25 december van het 
voorgaande jaar 12 is geworden, moet in de Onder 14/15 voetballen. 
Door omstandigheden(bijv. persoonlijke ontwikkeling, te weinig/veel spelers van een 
leeftijdscategorie) kan er afgeweken worden van deze indeling. Wanneer een speler in een 
leeftijdscategorie lager wordt ingedeeld, dan dient hiervoor dispensatie door de 
voetbalbond te worden toegekend.  
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Het bevorderen van de motivatie  
De ontwikkeling van het individu staat voorop. Hierbij hoort dat spelers ingedeeld worden in 
teams van gelijkwaardig niveau , waar zij ook geprikkeld worden om zich te ontwikkelen als 
voetbalspeler. 
 
Het individu versus team 
De nadruk door het seizoen heen ligt op de ontwikkeling van het individu. In bepaalde 
wedstrijdsituaties zal het teambelang doorslaggevend zijn, daar dit het speelplezier en de 
teamgeest van het totaal verder zal laten toenemen. 
 
Methodiek en didactiek 
Bij de jeugd van BVC’12 bieden wij training en coaching aan die gericht is op de leeftijd- en 
ontwikkelingscategorie van een speler. Hiervoor hanteren wij als uitgangspunt het schema 
vanuit het boek ‘Het coachen van voetballen’ uitgegeven door de KNVB in 2008. In dit boek 
wordt schematisch weergegeven het jeugdvoetballeerproces met daarbij de volgende 
doelstelling per leeftijdscategorie: 
Mini’s: Leren beheersen van de bal. 
Onder 9-pupillen: Doelgericht leren handelen met de bal. 
Onder 11-pupillen: Leren samen doelgericht te spelen. 
Onder 13-pupillen: Leren spelen vanuit een basistaak binnen een team. 
Onder 15-junioren: Afstemmen van basistaken binnen een team. 
Onder 17-junioren: Spelen als een team. 
Onder 19-junioren: Presteren als een team in de competitie. 
 
Van junioren naar senioren 
De overgang van jeugdspelers is vaak een spannende overgang. Wij vinden het belangrijk om 
deze overgang goed te begeleiden. Spelers komen vaak bij deze overgang terecht in een 
voor hen nieuw team, krijgen te maken met andere afspraken en vaak een omgeving en 
spelwijze die weer ander (aangepast) gedrag van hun vergt. Om dit goed te begeleiden zal er 
vanuit de teamleiding extra aandacht dienen te zijn voor deze spelers. Om dit zo goed als 
mogelijk voor te bereiden, vindt over deze spelers al in het voorjaar overleg plaats tussen de 
jeugdafdeling en de technische mensen van de senioren. De technisch jeugdcoördinator is 
verantwoordelijk dat dit overleg plaats vindt en zal hierover ook de betreffende spelers 
informeren. 
 
Het beoordelen van de ontwikkeling  
Binnen de jeugdafdeling van BVC’12 gebruiken en beheren wij beoordelingsformulieren, na 
goedkeuring van ouders over AVG-wetgeving. Deze gebruiken wij als hulpmiddel om een 
beeld te krijgen van individuele verbeterpunten. Met deze formulieren kunnen de volgende 
gebieden worden geanalyseerd: 
Persoonlijkheid, Techniek, Tactiek, Fysiek 
 
Deze formulieren worden 3 of 4 maal per jaar ingevuld door de trainers van de betreffende 
teams in samenwerking met ROC. De TJC maar ook de leeftijdscoördinatoren ontvangen de 
ingevulde formulieren en tijdens trainersbijeenkomsten wordt hier ook aandacht aan 
besteed. De formulieren worden ook gebruikt bij het maken van de teamindelingen. 
 



Jeugdplan BVC’12 2018-2021    Jeugdcommissie BVC’12 

   

22 

Bijlage 2 Taken en verantwoordelijkheden jeugdkader 
 
Taken Leeftijdscoördinator 
Binnen de jeugdafdeling is er per leeftijdsgroep een leeftijdscoördinator aangesteld. De 
leeftijdscoördinator heeft de gedeelde eindverantwoording over zijn leeftijdscategorie 
samen met de trainers van de leeftijdsgroep. Hij is het aanspreekpunt voor de TJC, trainers, 
leiders en ouders met betrekking tot alle niet voetbaltechnische zaken. Door deelname aan 
de trainers/leiders en ouders bijeenkomsten zorgt hij samen met de andere 
leeftijdscoördinatoren voor een goede aansluiting van de algemene jeugdzaken en de 
voetbaltechnische aspecten. Zijn belangrijkste taken zijn:  
 

• Aanspreekpunt voor alle trainers en leiders van de onder hem ressorterende teams; 

• Daar waar nodig het begeleiden van de leiders bij de organisatie binnen het team; 

• Het wegwijs maken van de nieuwe leiders binnen de club;  

• Beleggen en leiden van vergaderingen met de leiders en/of ouders van de 
leeftijdsgroep;  

• Tijdig informeren leiders en trainers over afgelastingen, wedstrijdwijzigingen (o.m. 
data, tijdstippen) in samenwerking met de wedstrijdsecretaris jeugd;  

• Zorgdragen voor informatievoorziening naar alle betrokkenen binnen de 
leeftijdsgroep; 

• Ondersteuning van trainers en leiders bij de uitvoering van disciplinaire en 
pedagogische maatregelen binnen de kaders van de vastgestelde reglementen. 

 
Taken Technisch Jeugdcoördinator (TJC) 
TJC  is de bindende factor van de jeugdafdeling met betrekking tot de technische coördinatie 
van de dagelijkse gang van zaken en de oplossing van de meest voorkomende problemen. De 
TJC is verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het technisch beleid jeugd en 
ziet toe op de uitvoering van dit plan. Zijn belangrijkste taken zijn:  
 
Techniek: 

• Het opzetten, begeleiden en evalueren van de opleidingsdoelstellingen per 
leeftijdscategorie; 

• Bewaken van de kwaliteit van de jeugdvoetbalactiviteiten;  

• Is verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers;  

• Beslist samen met de trainers, de coördinatoren over het selecteren en indelen van 
spelers in de teams. Bij de selectie van keepers speelt de betreffende keeperstrainer 
een adviserende rol; 

• Doet voorstellen en neemt initiatieven tot verbeteringen;  

• Overleg met materiaalbeheer over kwaliteit en aankoop materiaal;  

• Is contact voor KNVB trainingsopleidingen en bezoekt relevante bijeenkomsten;  

• Beoordeelt alle inkomende informatie bedoeld om het jeugdvoetbal verder te 
ontwikkelen zorgvuldig en stelt dit binnen de vereniging aan de orde door: 

- zelf actie te ondernemen;  
- te zorgen dat de informatie bij de juiste personen terechtkomt;  
- te informeren en adviseren van jeugdcommissie en technische commissie.  

 
 



Jeugdplan BVC’12 2018-2021    Jeugdcommissie BVC’12 

   

23 

Communicatie:  

• Zorgt voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd zoals beschreven 
in dit plan:  

• Het verstrekken van het jeugdbeleidsplan en oefenstof afgestemd op de betreffende 
leeftijdsgroep;  

• Is voor de Technische Commissie het aanspreekpunt namens de Jeugdcommissie;  

• Bewaakt de communicatie tussen de trainers en de jeugdspelers; 

• Brengt met regelmaat verslag uit in de Jeugdcommissie met betrekking tot de gang 
van zaken op technisch gebied binnen de jeugdafdeling; 

• Zorgt ervoor dat teamindelingen volgens planning verloopt en tijdig wordt 
gecommuniceerd. 

 
Taken en verantwoordelijkheden trainers 
De trainers voeren de activiteiten uit van het technisch beleid in overleg met de TJC. BVC’12 
stelt als ondersteuning trainers cursussen ter beschikking om die ontwikkeling verder te 
begeleiden. De voornaamste taken van de trainers zijn: 
 

• Tijdens trainingen en wedstrijden herkenbaar als trainer van BVC’12 d.m.v. nog te 
kiezen kleding door BVC’12;  

• Ruim voor aanvang van de trainingen en wedstrijden aanwezig en houdt toezicht op 
de voorbereidingen van de spelers;  

• Zorgt voor orde en netheid in de kleedkamer en ziet erop toe dat spelers douchen na 
de wedstrijd;  

• Bewaakt de waarden en normen;  

• Begeleiden en coachen lagere elftallen bij de jeugd; 

• Overleg met TJC over samenstelling jeugdelftallen;  

• Bewaken en uitvoeren technisch beleid; 

• Voorbereiden van oefenstof;  

• Verzorgen trainingen eigen team; 

• Contact onderhouden met leeftijdscoördinator en TJC; 

• Overleg met spelers, leider en begeleiding overige elftallen;  

• Mede verzorgen van oefenwedstrijden. 
 
Taken en verantwoordelijkheden leiders 

 
De leider is het aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders van zijn/haar team en staat 
onder de directe verantwoordelijkheid van de leeftijdscoördinator. Zijn belangrijkste taken 
zijn:  
 

• Is tijdens wedstrijden herkenbaar als leider van BVC’12; 

• Aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders; 

• Communiceert tijdig met de leeftijdcoördinator ; 

• Draagt zorg voor duidelijke en goede organisatie en communicatie met betrekking 
tot zijn elftal;  

• Zorgt als het even kan voor verslaglegging op de site van BVC’12 van de gespeelde 
wedstrijden (wel zo leuk);  
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• Spreekt de organisatorische regels en afspraken door met de spelers (of ouders) van 
zijn elftal; 

• Is eindverantwoordelijk voor de spelersmaterialen van het team;  

• Is verantwoordelijk voor het opstellen van was-/vlag- en rij- schema en communicatie 
hiervan naar ouders en spelers; 

• Is bij wedstrijden ruim op tijd aanwezig en verzorgt na afloop het (digitale) 
wedstrijdformulier;  

• Fungeert als een voorbeeldfunctie voor zijn/haar spelers uit het team;  

• Waarborgt de normen en waarden binnen het team; 

• Treedt op bij storend gedrag team lid en schakelt eventueel de ouders in; 

• Stelt zich ten alle tijden positief op;  

• Draagt zorg voor correct gedrag in de kleedkamers in samenwerking met de trainer;  

• Heeft oog voor de „mindere goden‟ van het team en gaat hier motiverend mee om;  

• Streeft ernaar om een zo gelijkwaardig mogelijk contact te hebben met de spelers 
van zijn team 

 
Taken en verantwoordelijkheden scheidsrechters coördinator  
 
De scheidsrechters coördinator zorgt ervoor dat er binnen BVC’12 ieder seizoen voldoende 
scheidsrechters worden opgeleid om de wedstrijden van de jeugd te begeleiden. In overleg 
met het wedstrijdsecretariaat jeugd is hij verantwoordelijk voor de indeling van de club 
scheidsrechters voor de pupillen en junioren wedstrijden. Zijn belangrijkste taken zijn:  

 

• Organiseert scheidsrechters voor de thuiswedstrijden; 

• Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechters bestand door 
middel van werving en behoud;  

• Stimuleert het opleiden van scheidsrechters;  

• Regelt informatieavonden voor de scheidsrechters;  

• Werkt nauw samen met het wedstrijdsecretariaat; 

• Speelt een actieve rol in het verbeteren van de spelregelkennis van de jeugd.  
 
Taken en verantwoordelijkheden wedstijdsecretaris jeugd 
 

• Bepaalt mede het beleid van de jeugdcommissie; 

• Is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en competitiewedstrijden als ook externe 
toernooien; 

• Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met andere wedstrijdsecretarissen 
en andere kaderleden binnen de jeugdafdeling; 

• Draagt zorgt voor publicatie van wedstrijdprogramma´s en uitslagen (evt. via 
website). Onderhoudt de nodige contacten met:  

o leiders & trainers, ouders van jeugdleden 
o Plaatselijke en regionale commissies t.b.v. jeugdvoetbal 
o Districtskantoor KNVB te Deventer  
o Andere verenigingen (wedstrijdsecretarissen)  

• Is verantwoordelijk voor het inschrijven van de jeugdteams bij de KNVB.  
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Bijlage 3 Activiteiten binnen de jeugdafdeling 
 
Trainingen en wedstrijden 
BVC’12 stelt alle jeugd Onder 11  in de gelegenheid minimaal 1 maal per week te kunnen 
trainen. Een tweede training kan in overleg plaatsvinden maar vaak is dat een ouder van het 
betreffende team. Vanaf de Onder 13 jeugd wordt er in principe 2 maal per week getraind. 
Jeugdspelers ( m.u.v. de spelers die alleen trainen) kunnen deelnemen aan 
competitiewedstrijden.  Alle leden worden aangemeld bij de KNVB, zodat zij ook verzekerd 
zijn bij zowel wedstrijden als trainingen. 
In een lopend (najaars- of voorjaars) seizoen kan het voorkomen dat een nieuw lid nog niet 
in een team kan worden ingedeeld en wedstrijden kan voetballen omdat alle teams ‘vol’ 
zitten. Uitgangspunt bij 6-tallen is minimaal 8 en maximaal 10 spelers en bij 11 tallen, 
minimaal 14 en maximaal 16 spelers. Een nieuw lid wordt in geval dat hij of zij niet direct kan 
worden ingedeeld, altijd in de winterstop ingedeeld of bij start van het nieuwe seizoen.  
 
Nevenactiviteiten voor jeugdleden 
Naast directe voetbalactiviteiten organiseert BVC’12 andere passende activiteiten: 

• Startersdag BVC’12 

• Seizoen afsluiting / slotdag 

• Wervingsacties  

• Winteractiviteit 

• Zomeractiviteit  

• Pupil van de week  

• Sinterklaasmiddag 

• Toernooi  

• Kamp 
 
Materialen en accommodatie 
Ieder team beschikt over aantal intrapballen, een waterzak en een aantal bidons. Voor de 
trainingen hebben alle teams de beschikking over ballen, hesjes en andere middelen.  
Voor de trainingen en de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van 
BVC’12 aan de Alde Weteringweg 1 in Beek. Voor de trainingen heeft ieder team minimaal 
de beschikking over de helft van het kunstgras of een veld. Zowel op het kunstgras als op het 
veld 2 hebben wij de beschikking over kunstlicht. Op het complex hebben wij de beschikking 
over 6 kleedkamers, die ook gebruikt kunnen worden. 
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Bijlage 4 Het nieuwe pupillenvoetbal met specifiek regels O.8 t/m O11 
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