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Voetbaltechnische zaken 

In dit technische voetbalplan staat de wijze waarop VV Beekbergen het voetballen voor de leden vorm 

geeft. Voor de komende periode ligt hierbij het accent op het spelplezier van de jeugd, het verbreden 

van de voetbaldoelgroep, het vergroten en verjongen van de selectie bij de senioren en het 

verstevigen van het aantal senioren teams. 

 

Dit technisch voetbalplan: 

• dient als leidraad voor de commissie voetbaltechnische zaken (TC) en de jeugdcommissie (JC) 

• geeft  een kader voor trainers, leiders, coaches en technisch coördinatoren 

• omschrijft de functies, taken en profielen van trainers, leiders, coaches en technisch coördinatoren 

• beschrijft de taken van de commissie voetbaltechnische zaken 
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Algemeen 

Alle teams nemen in principe deel aan de competitie in een bij hun niveau passende klasse. Gestreefd 

wordt naar integratie tussen de teams. Dit bevordert de doorstroming, uitwisseling, flexibiliteit van 

spelers en daarmee ook het niveau en spelplezier van de teams en spelers. Belangrijk hierbij is dat 

ook randzaken goed zijn geregeld zijn en er goed wordt gefaciliteerd. Hoe we dit willen realiseren 

staat in dit document. 

Selectie en recreatief voetbal 

VVB heeft selectieteams en recreatieve teams. De selectieteams van de vereniging zijn de eerste 2 

teams bij de zondag senioren en de eerste teams van de jeugd per leeftijdsklasse vanaf JO-13 . Bij 

selectievoetbal staat de maximale prestatie van het team voorop, door oefening, wedstrijden en 

analyse verbetert het voetbal steeds verder. Bij recreatief voetbal staat het recreatief beleven van de 

sport centraal: naast het voetballen is de gezelligheid belangrijk. Bij alle voetbalvormen is het plezier in 

het spel leidend. Voor een overzicht van alle voetbalteams zie de website. 

Voor alle teams en spelers geldt: 

• Elk trainingsgroep heeft een trainer. Uitzondering hierbij is mogelijk voor seniorenteams die geen 

behoefte aan hebben aan een trainer 

• De trainingen worden twee keer per seizoen geëvalueerd door de TC met de trainer 

• Elke speler heeft de mogelijkheid minimaal één keer per week te kunnen trainen; het streven is 

twee keer 

• De trainingsstof is afgestemd op het niveau van de trainingsgroep 

• Er is een aparte keeperstrainer voor de keepers van zowel de jeugd als de selectie senioren 

• Elk team heeft een leider 

• Bij 11 x 11: een speelsysteem van 1:4:3:3 aanhouden omdat dit herkenbaar is.  

• Bij voorkeur een aanvallend en initiatiefrijk voetbalspel. Hiervan kan natuurlijk worden afgeweken 

als de samenstelling van de groep hier om vraagt en om incidenteel rekening te houden met de 

tegenstander. 

http://vvbeekbergen.nl/
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Taken commissie voetbaltechnische zaken 

• Zorgen dat elke trainingsgroep voorzien is van een trainer; 

• Zorgen voor een keeperstrainer voor zowel jeugd als voor selectie senioren 

• Zorgen voor goede afstemming tussen de trainers van het eerste en tweede selectieteam, de 

trainer van JO19-1  en de technisch coördinator; 

• Adviseren van het hoofdbestuur over het voetbaltechnische beleid;  

• Voorstellen doen aan het bestuur voor aanpassing van het voetbaltechnische plan; 

• Coördineren, begeleiden en ondersteunen van trainers, leiders en overig voetbaltechnisch kader 

en de spelers van de selectieteams; 

• Adviseren van het hoofdbestuur bij het aanstellen van de hoofdtrainer en tweede elftaltrainer 

• Aanstellen van het overige technisch kader voor de prestatie- en recreatieteams 

• Verzorgen van een instructie aan het technische kader bij aanvang van het voetbalseizoen 

• Voeren van voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken met technisch kaderleden 

• Inventariseren van de opleidingsbehoefte van trainers en het opstellen van een opleidingsplan 

• Organiseren van een thema avond voor (een deel van) het (aankomend) technisch kader 

• Jaarlijks in januari opstellen van een lijst met daarop de doorstromende jeugdvoetballers met 

advies van de trainers en desgewenst met de commissie jeugdzaken 

Binnen de commissie voetbaltechnische zaken vallen de volgende functies: 

• Bestuurslid voetbaltechnische zaken 

• Technisch coördinatoren senioren of in ieder geval representanten namens 

o Prestatieteams senioren  

o Recreatieteams senioren 

o Damesteams 

• Technisch coördinatoren jeugd of in ieder geval representanten namens 

o Trainers jeugdteams, zowel prestatief als recreatief 

o Leiders jeugdteams, zowel prestatief als recreatief 
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Senioren voetbal 

De senioren hebben diverse type voetbal / teams: 

• 45+ Voetbal (1 team in 2019) 

• Zaalvoetbal (1 team in 2019) 

• Damesvoetbal (1 team in 2019) 

• Zaterdagvoetbal (3 teams in 2019) 

• Zondag selectievoetbal (2 teams 2019 

• Zondagvoetbal (1 team in 2019) 

• Walking voetbal (1 team in 2019) 

• Vriendenteam (1 team in 2019) 

VVB wil het aantal teams per voetbaltype minimaal handhaven, het aantal spelers per team vergroten 

en de diversiteit aan typen voetbal structureel vergroten. 

Bij het verbreden van de voetbaldoelgroepen denken we aan een 35+ team, een team onder 23 e.d. 

Met 45+ voetbal, damesvoetbal, walking voetbal en vriendenvoetbal is gestart met het verbreden van 

de voetbaldoelgroep. 

De club wil in de gehele breedte het senioren voetbal verstevigen door: 

• Verbeteren van de doorstroming vanuit de jeugd door het spelplezier bij de jeugd centraal te 

stellen 

• Faciliteren van de diverse voetbalvormen door te luisteren naar wensen en ideeën 

• Ook zorg te besteden aan spelers die samen een balletje trappen en na afloop in de kantine de 

"derde helft" afwerken 

Selectievoetbal 

VVB wil bij voorkeur zo veel mogelijk instroom van selectiespelers uit eigen jeugd. Spelers van buiten 

de club, die zich aangetrokken voelen tot V.V. Beekbergen, zijn altijd welkom. Betaling van spelers zal 

in geen enkel geval voorkomen. 
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VVB zet in op een goede wisselwerking tussen het eerste en tweede elftal. VVB start de voorbereiding 

van het seizoen met de gezamenlijke selectieteams. Daarbij krijgen alle spelers de kans om zich in de 

kijker te spelen van het eerste elftal van VVB.  

VVB geeft uitvoering aan selectievoetbal door: 

• Aanstellen van trainers met ten minste voldoende kwalificatie 

• Faciliteren van: een hoofdtrainer, een assistent trainer en twee leiders voor het eerste elftal 

• Faciliteren van: een trainer en een leider voor het tweede elftal 

• Te streven naar een vaste assistent scheidsrechter voor het eerste elftal 

• Beschikbaar zijn van een masseur/verzorger tijdens de trainingsavonden van de selecties 

• Iedere selectiespeler wordt in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht in welk team hij 

wordt ingedeeld 

• Het tweede elftal mede als in- en doorstroommogelijkheid naar en vanuit het eerste elftal te laten 

dienen 

Niveau teams 

Het streven is de teams op de volgende niveaus competitie te laten spelen: 

Zondag 1 3e klasse Minimaal 4e klasse 

Zondag 2 Reserve 2e klasse Minimaal reserve 3e klasse 

Zondag 3 6e klasse Minimaal 7e klasse 

Zaterdag 2 4e klasse  

Zaterdag 3 5e klasse  

Zaterdag 4 6e klasse  

Dames 5e klasse  

Specifiek voor het eerste elftal is er de ambitie om een stabiele derde klasser te worden, waarin 

meegedaan wordt aan de periodetitels. 
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Jeugdvoetbal 

De jeugd is onderverdeeld in junioren en pupillen: 

• Junioren: JO19, JO17 en JO15 

• Pupillen: JO13, JO12 JO11, JO10, JO9, JO8 en mini-pups. 

Het aantal teams per leeftijdscategorie varieert. Gemiddeld heeft de verenging ongeveer 15 

jeugdteams. Het streven is dit om aantal in ieder geval stabiel te houden. 

Binnen de jeugd is er geen onderscheid tussen meisjes en jongens. Meisjes kunnen in jongensteams 

spelen en vice versa. 

Spelplezier jeugd 

In het algemene beleidsplan is aangeven dat VVB het belangrijk vindt dat jeugdspelers 

• Plezier beleven aan het voetbal 

• De mogelijkheid krijgen om hun eigen voetbaltop te halen 

• Zich door het voetballen zowel sociaal/mentaal als fysiek verder kunnen ontwikkelen 

VVB wil het spelplezier bij de jeugd vergroten. Daarbij zet de voetbalclub in op het creëren van een 

positieve sfeer binnen en tussen de teams èn een gestructureerde organisatie van de jeugdtrainingen 

door:  

• Heldere, duidelijke, tijdige en correcte communicatie tussen kaderleden onderling en tussen 

kaderleden en jeugdspelers. 

• Inzetten op behoud van en samenwerken met een trainersstaf over meerdere jaren door: 

o Het opleiden van trainers vanuit de oudere jeugd voor de jongere jeugd 

o Opgeleide ex-jeugdspelers, die bij de senioren spelen, inzetten bij de trainingen van de 

junioren 

o Senioren betrekken bij de jeugdtrainingen 

• Inzetten op kwaliteit van trainingen door: 

o Inzetten van MAS/CIOS stagiaires die onder begeleiding van de stagebegeleider ingezet 

wordt om de trainingen te assisteren en te begeleiden 
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o De aanwezigheid van een technisch coördinator die de opleidingen voor de trainers regelt, 

stimuleert en de trainers begeleidt 

o Trainers faciliteren met opleiding, oefenstof en eventueel een onkostenvergoeding 

o Juniorenteams per seizoen een clinic van één van de selectietrainers en spelers van de eerste 

selectie te geven 

• De trainingen 

o Van alle jeugdteams afwisselend op het grasveld en het kunstgrasveld te laten plaatsvinden 

o Ook plaats te laten vinden in trainingsgroepen. Een trainingsgroep bestaat uit leden van 

meerdere teams 

o Per leeftijdsgroep zoveel mogelijk op dezelfde avond te organiseren 

• De trainers 

o Bij voorkeur ook de coaching tijdens de wedstrijden te laten verzorgen. Indien dit niet mogelijk 

is stemmen de trainer en de leider dit onderling af 

o De leerstof zoveel mogelijk in spelvormen te laten aanbieden 

• Helderheid en handhaving van huisregels, dit zijn normen en waarden van VVB en deze gelden 

voor alle (jeugd) leden, ouders, trainers, leiders, enzovoort 

o Aandacht voor hygiëne, Ook hier is de trainer en begeleider de eerst verantwoordelijke. Zij 

zorgen ervoor dat de kleedkamers schoon gemaakt worden na de trainingen en wedstrijden. 

Verder is het aan te bevelen na trainingen en wedstrijden te douchen en tijdens het douchen 

badslippers te dragen. 

o Gedrag en verwachtingen over taalgebruik, de omgang met de medespelers en materialen en 

het gedrag jegens trainers, begeleiders en scheidsrechters. Van de jongere spelers wordt 

verwacht dat ze materialen kunnen meenemen en toezicht houden over deze materialen 

tijdens het gebruik hiervan. Van de oudere spelers wordt verwacht dat ze materialen kunnen 

beheren en dat ze ingeschakeld kunnen worden bij enkele organiserende en/of begeleidende 

taken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het meenemen van de materialen tijdens de 

trainingen en zaterdag naar de wedstrijden. 
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Bij het niet nakomen van afspraken of regels neemt VVB maatregelen. Discipline is belangrijk binnen 

de vereniging. Indien nodig worden straffen uitgedeeld of zelfs schorsing van training en/of 

wedstrijd(en). Ook behoort een taakstraf tot de mogelijkheid.  

Teamindeling 

Bij de indeling van de spelers wordt het belang van de individuele ontwikkeling zowel op technische 

als sociaal-emotioneel gebied en het verenigingsbelang gewogen, waarbij het belang van de speler 

doorslaggevend is. Wanneer in het overleg met (ouders van) een speler, trainer, leider en technisch 

coördinator jeugd de voorgenomen indeling tot problemen leidt, weegt de commissie jeugdzaken de 

verschillende belangen en bepaalt ze uiteindelijk de indeling. 

Niet-selectieteams worden zoveel mogelijk ingedeeld op basis van ‘doorschuiven van bestaande 

teams’ en het zoveel mogelijk rekening houden met individuele wensen die kenbaar zijn gemaakt aan 

het betrokken kader. 

Bij selectieteams vindt vanaf de JO13 selectie op voetbalkwaliteit plaats. Bij voetbalkwaliteit gaat het 

om techniek, inzicht, persoonlijkheid en snelheid. Overige aspecten waarmee rekening wordt 

gehouden zijn o.a.: sterke en zwakke punten van de speler, mentaliteit, links-/rechtsbenigheid en 

spelpositie. 

Alle spelers die zich aanmelden bij de vereniging worden op basis van hun leeftijd en hun kwaliteiten 

beoordeeld en ingedeeld.  

Talentvolle voetballers 

Talentvolle spelers kunnen volledig of gedeeltelijk worden doorgeschoven naar een volgend team. 

Volledig betekent dat ze in het geheel doorschuiven naar een hoger team. Gedeeltelijk betekent af en 

toe, na de winterstop, meetrainen en soms een wedstrijd meespelen. Vanaf de JO17 (minimaal 15 

jaar) kunnen talentvolle spelers doorstromen naar de senioren.  
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Uitgangspunt bij het doorschuiven is de ontwikkeling van de speler. Goede spelers kunnen zich op 

een hoger niveau sneller ontwikkelen. Spelvreugde is en blijft het uiteindelijke doel. 

Overgang junior senior 

Het streven is om eigen spelers zodanig aan te club te binden dat elk jaar vanuit de eigen jeugd 

voldoende doorstroming plaatsvindt naar de senioren om minimaal het aantal bestaande teams gelijk 

te houden. Voor jeugdspelers is het een uitdaging om ooit in het eerste team van VVB te mogen 

spelen.  

 

Getalenteerde jeugdspelers kunnen voorafgaande aan het seizoen van overgang naar de senioren 

ook eenmaal per week meetrainen met de (eerste) selectie. Spelers die niet in selectieteam gaan 

spelen, komen in een passend team. Het niveau van de junior is in eerste instantie leidend voor de 

indeling in een bepaald seniorenteam, daarbij kan rekening worden gehouden met een persoonlijke 

voorkeur voor een speeldag of team. 

Niveau jeugdteams 

Het streven is om de 11*11 jeugdteams op minimaal de volgende niveaus competitie te laten spelen: 

voor het 1e team: 2e klasse, plus of min 1 klasse. 2e team bij voorkeur 1 klasse lager dan het 1e team. 

Teams Hoofdklasse 1e Klasse 2e Klasse 3e Klasse 4e Klasse 5e Klasse 6e Klasse 

JO19    JO19-1  JO19-2     

JO17    JO17-1  JO17-2     

JO15    JO15-1  JO15-2     

JO13    JO13-1  JO13-2     

JO12   JO12-1 JO12-2    

JO11   JO11-1 JO11-2    

JO10    JO10-1 JO10-2 JO10-3     

JO9    JO9-1  JO9-2 JO9-3     

JO8    JO8-1 JO8-2 JO8-3     
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Financiën 

Kosten opleiding 

De kosten van opleidingen worden in principe volledig vergoed mits:  

• De betrokkene de volledige opleiding volgt en het examen met goed gevolg aflegt 

• De betrokken na zijn of haar opleiding minimaal drie jaar als trainer binnen VV Beekbergen 

aanblijft.  

Mocht de opleiding niet met goed gevolg zijn afgelegd, dan heeft het hoofdbestuur de mogelijkheid de 

vergoede kosten van betrokkene volledig of gedeeltelijk terug te vorderen. Blijft de trainer korter dan 

drie jaar aan, dan wordt een evenredig deel teruggevorderd. 


