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Dit Technisch Beleidsplan is de handleiding voor spelers, ouders, bestuurders, trainers en begeleiders van Best 

Vooruit.  

Deze samenvatting geeft de belangrijkste punten weer, geschikt voor dagelijks gebruik voor het  BVZ, TC en 

selectietrainers. In de volledige versie zijn alle aspecten uitgebreider uitgewerkt. De volledige versie is te lezen 

via de app en website van Best Vooruit. 
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Doelstellingen Best Vooruit 

1. Een stabiele en financieel gezonde amateurvereniging met een belangrijke sociale functie in Best.  

2. De vereniging biedt voetballiefhebbers de kans te voetballen of voetbal te kijken op ieder vlak waar de KNVB 

dit faciliteert.  

3. Best Vooruit biedt de jeugd en senioren de kans om op een zo hoog mogelijk amateur niveau te voetballen. 

Daarbij kan de jeugd vanaf 12 jaar kiezen om prestatie gedreven te voetballen met als doel uiteindelijk in het 

eerste of tweede team te gaan spelen.  

4. Best Vooruit biedt alle andere doelgroepen een omgeving waar op ieder niveau gevoetbald kan worden, met 

fijne faciliteiten en in een aangename sfeer.  

5. Best Vooruit biedt trainers, scheidsrechters en vrijwilligers een omgeving waar op ieder niveau een bijdrage 

geleverd kan worden aan ontwikkeling en begeleiding van voetballers.  

6. Voor alle voetballers, supporters, scheidsrechters, bestuurders en vrijwilligers wil Best Vooruit een veilige 

omgeving zijn om met de sport bezig te zijn.  

7. het stimuleren van de positieve ontwikkeling van normen en waarden binnen en buiten het veld,  

8. Jeugd binden door een consequent beleid ten aanzien van gedrag binnen en buiten het veld en sportieve 

uitdaging en plezier 

9. Best Vooruit zet zich in voor een gezondere sportomgeving, onder andere door het aanbod in sportkantines 

en -accommodaties gezonder te maken. Ook is er aandacht voor beleid op het gebied van roken en alcohol. 
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Pupillenvoetbal 

In de leeftijdsgroepen  JO5 tot en met JO12 wordt gespeeld volgens de KNVB afspraken.  

De onderverdeling is gemaakt tussen mini’s en pupillen. Beide categorieën hebben een eigen coördinator. 

De coördinatoren zijn aanspreekpunt voor de trainers,  en maken plannen en voeren deze uit per leeftijd 

categorie. Vanuit TC is er een functionaris actief die het voetbaltechnische aspect voor de pupillen aanstuurt, 

en daarin nauw samenwerkt met de afdelingscoördinator pupillen. 

De teams mogen 2x per week trainen. 

De onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd bij indeling: 

- Uiterlijk 1 juni worden de teamindelingen O8 t/m O12 vrijgegeven. 

- Er wordt binnen deze leeftijdsgroepen niet afgeweken van de leeftijdsjaren behalve bij een tekort aan 

spelers. 

- Tot en met O9 worden teams niet op sterkte ingedeeld. Indelen op sociale aspecten heeft de 

voorkeur. Voorop staat, zeker binnen deze groepen: “met plezier beter leren voetballen”. 

- Bij O10  en O11 wordt per seizoen bekeken in hoeverre het wenselijk is een selectie op sterkte te 

doen. In principe volgt Best Vooruit zo veel mogelijk het KNVB beleid. 

- Bij O12 wordt voor het eerst op sterkte geselecteerd. 

- Aan goed functionerende en complete teams wordt zo min mogelijk getornd. Bij een tekort aan 

spelers vindt aanvulling in eerste instantie plaats met nieuwe jeugdleden. 

- De TC functionaris bekijkt eventuele bijzondere omstandigheden bij indelen van de teams, en heeft 

hierin het laatste woord, na overleg met trainers, (zo nodig) ouders en coördinator afdeling. 

- Leeftijdscategorieën worden tot en met O12 gerespecteerd. De TC kan in overleg met de 

afdelingscoördinator en trainers/coaches een uitzondering maken voor bijzonder getalenteerde 

spelers (b.v. spelers die actief door een Betaald Voetbal Organisatie worden gevolgd). 

- Meisjes spelen tot en met O10 bij voorkeur in gemengde teams, als het kan in duo’s. 

 

De pupillenteams voetballen volgens de KNVB richtlijnen de spelsystemen 4:4, 6:6 en 8:8.  

 

  



 

4 CONCEPT 6-6-2020 
 

Junioren  selectie 

Voor de junioren geldt dat we als uitgangspunt nemen dat de kinderen kiezen voor een selectie team of 

recreatief  team. Deze keuze wordt aan het einde van het seizoen geboden, waarbij de selectietrainer samen 

met het TC lid junioren de spelers en ouders toelicht wat het inhoudt om in een selectie te spelen. Daarbij 

spelen de volgende zaken een rol: 

- Van een selectiespeler wordt altijd maximale inzet verlangd. 

- Van  een selectiespeler wordt maximale opkomst op de training verlangd. 

- Indien een speler doordeweeks niet traint, kan deze bij de wedstrijd buiten de basis blijven. 

- Een selectiespeler vervult op aanvraag ook andere taken binnen de club, binnen de mogelijkheden en 

alle redelijkheid. In elk geval is de selectiespeler inzetbaar als scheidsrechter. Zie ook lid 3.10. 

- Een selectiespeler staat er voor open om bij onvoldoende speeltijd minuten  te maken bij een 

recreatief team. 

- Een selectiespeler staat er voor open om naast de rol bij het eigen team een ander selectie team te 

helpen door bijv. als wisselspeler mee te gaan. 

- De keuze voor het spelen in een selectieteam wordt gemaakt voor een volledig seizoen. Tussentijds  

overstappen naar recreatief  voetbal is niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende redenen zijn met 

goedkeuring van het verantwoordelijke TC lid. 

- Ouders hebben uitsluitend een rol als supporter. Communicatie van de trainer gaat primair via de 

spelers. Natuurlijk is de trainer wel aanspreekbaar voor ouders, bij speciale gevallen. Ook kunnen 

ouders zich wenden tot het TC lid junioren. 

De selectie teams zijn minimaal: 

JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1. 

Afhankelijk van de aanwas en belangstelling om selectie te voetballen, kan er per jaar besloten worden een 

O13-2, O14-1 en/of een O14-2 en of een O15-2 selectie team samen te stellen. 

De selectie teams worden door de trainers zodanig samengesteld dat ze zelf tegenvallers qua bezetting kunnen 

opvangen. Mocht hulp nodig zijn, wordt dit in eerste instantie verticaal opgelost (vb JO17-1 vraagt dan JO15-1 

om hulp). Voor O13-1  geldt dat de hulp in eerste instantie uit O13-2  komt. Daarnaast zorgen de trainers voor 

een goede relatie met (begeleiding van) de recreatieve teams, zodat hulp indien nodig ook van daaruit gegeven 

kan worden. 

Een selectie team heeft 16-20  spelers, inclusief 2 keepers. De  trainer van het selectieteam stelt de selectie 

samen en is verantwoordelijk voor een voldoende bezetting van zijn team. De trainer zorgt ervoor dat de 

volgende uitgangspunten qua speeltijd aangehouden worden: 

- De trainer kan kiezen voor een kern van 5-7 spelers is die gezien hun kwaliteiten en of positie op het 

veld vaker spelen dan de anderen. 

- De trainer kiest een 1e en 2e keeper, waarbij de 1e keeper de competitie wedstrijden keept, en de 2e 

keeper de beker-  en oefenwedstrijden. Gedurende het seizoen kunnen de rollen gewisseld worden, 

altijd minimaal per 3 wedstrijden. 

- De overige spelers dienen evenveel te spelen, gezien over een heel seizoen. Daarnaast geldt de 

richtlijn dat een speler maximaal 2x achter elkaar een halve wedstrijd of meer reserve mag staan. 

- Speeltijd kan positief beïnvloedt worden door hoge trainingsopkomst en een hoge bijdrage als 

vrijwilliger, bijvoorbeeld scheidsrechter pupillen. 

- De speeltijd wordt bijgehouden in een app die daarvoor is bedoeld (bijv Amigo Coach). Bij twijfel over 

de speeltijd verdeling moet deze app geraadpleegd kunnen worden door speler, trainer en TC. 

- De trainer zorgt voor voldoende (oefen)wedstrijden zodat hij zijn selectie genoeg speelminuten kan 

bieden. 
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- De trainer draagt de verantwoordelijkheid om de spelerstevredenheid te managen. 

- De trainer kan op ieder moment middels registratie van speeltijden verantwoording afleggen aan een 

speler en TC lid over de speeltijd. 

 

- Indien een tweede team ook een selectie team is, kan de trainer van het hoogste team samen met de 

trainer van het tweede team kiezen voor het uitwisselen van spelers. Ook het laten herstellen van 

spelers uit het hoogste team in het tweede team is dan een mogelijkheid. Belangrijk is dat voor beide 

teams het uitgangspunt “kern van 5-7 spelers, de anderen spelen evenveel” blijft gelden. 

Voor de begeleiding streeft Best Vooruit er naar om een gediplomeerde eindverantwoordelijke trainer aan te 

stellen, die assistentie krijgt van 1 of liever nog 2 ervaren veldtrainers. De vergoeding voor de hoofdtrainer van 

een jeugd selectie team bedraagt ongeveer de maximale vrijwilligersvergoeding. Overige trainers werken op 

basis van vrijwilligheid. 

Ergens in de maand mei of juni organiseert de selectietrainer samen met het TC lid een voorlichting voor de 

spelers en ouders, waar alle regels voor selectieteams toegelicht worden.  
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Senioren selectie 

De selectie bij Best Vooruit bestaat uit 2 teams. 

De doelstelling van het 1e elftal is zo hoog mogelijk voetballen met spelers uit de eigen gelederen. Voor de 

keeperspositie kan besloten worden een keeper van buiten de club actief te benaderen. Het besluit om dit te 

doen wordt genomen door de hoofdtrainer en het TC lid senioren, met goedkeuring door het hoofdbestuur. 

Als de TC een ‘blinde vlek’  ziet in de seniorenselectie bestaat de mogelijkheid hiervoor maximaal 1 speler van 

buiten de club voor te zoeken. Voor deze speler gelden geen andere afspraken dan voor de andere spelers uit 

de selectie. De trainers hebben een adviserende rol, en de TC en BVZ moeten unaniem zijn over de keuze voor 

deze speler. 

Indien een speler van een andere vereniging aangeeft ambitie te hebben voor een selectie team van Best 

Vooruit, gelden de volgende regels: 

1. De speler meldt zich bij de TC. 

2. De  speler heeft een gesprek met BVZ en een lid TC, om de motivatie in kaart te brengen. 

3. Op basis van dit gesprek en eventueel informatie van de vorige club besluit TC of de speler bij de club 

past. 

4. Indien een positief antwoord, dan: 

a. Kan  de speler iom de hoofdtrainer meetrainen. 

b. Bij gelijke kwaliteiten heeft een bestaande BV speler voorrang in de opstelling. 

c. Indien een speler niet in aanmerking komt voor de selectie, wordt dat uiterlijk 10 juni 

medegedeeld i.v.m. overschrijving. 

Voor het 1e team wordt een gediplomeerde trainer aangesteld. De trainer wordt marktconform beloond. 

Daarnaast heeft het 1e team een assistent trainer, een keeperstrainer, een teammanager en een verzorger. De 

vergoedingen voor deze posities kunnen boven de maximale vrijwilligersvergoeding uit komen.  

Best Vooruit wil voor de medische begeleiding op dinsdag en donderdag de rol van masseur/fysio ingevuld 

hebben, bij voorkeur door degene die zondag het 1e elftal als verzorger begeleidt. Indien de verzorger ook fysio 

activiteiten verricht, kunnen hiervoor separate afspraken gemaakt worden. 

De hoofdtrainer levert input naar de junioren selectie trainers, om de selectie spelers in de jeugd maximaal te 

motiveren alles uit hun voetbal capaciteiten te halen, met als doel het 1e team te halen. 

Het 2e elftal is een mix van ervaren selectie spelers en talentvolle spelers die het 1e elftal mogelijk nog kunnen 

halen. Doel is om zo hoog mogelijk te spelen, waarbij alles in het teken staat van de doorontwikkeling naar het 

1e elftal. Voor het 2e zal een gekwalificeerde, bij voorkeur gediplomeerde trainer worden aangesteld. 

Ergens in de jaren na 2020 zal Best Vooruit waarschijnlijk kiezen voor het toevoegen van een selectieteam O21 

en/of O23.  
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Spelsystemen selectie teams. 

De selectieteams spelen in een 1:4:3:3 spelsysteem. Daarbij is er een keuze vrijheid in Punt Naar Voren (PNV) 

of Punt Naar Achteren (PNA). Alleen in overleg met de TC functionaris kan er afgeweken worden van dit 

spelsysteem, als een team een groot belang heeft bij anders spelen. Het spelsysteem is in een separaat 

document verder uitgewerkt. 

De  jeugdtrainers verdiepen zich in de andere spelsystemen van de tegenstander, en beheersen vanuit hun 

opleiding de materie zodanig dat ze hierop kunnen anticiperen. Het technische/tactische deel zullen trainers 

blijven ontwikkelen door hier met elkaar over te sparren, en enkele keren per seizoen zal Best Vooruit input 

leveren aan de trainers om meer inzicht te krijgen. 

Naast het technische / tactische deel zal ook aandacht worden gegeven aan de benodigde discipline en inzet 

om op niveau te sporten, en de prestatie bij het sporten een belangrijke plaats te geven, naast het plezier. 

Hiervoor zal Best Vooruit enkele keren per seizoen input leveren aan de spelers en trainers 

4.3  Trainingen 

De selectie teams vanaf O13-1 trainen minimaal 2 x 1,5 uur per week.  

Het streven is om bij de trainingen altijd met 2 keepers te werken. 

Het streven is om naast de reguliere competitie-  en bekerwedstrijden extra voetbalmomenten aan te bieden, 

bijvoorbeeld door oefenwedstrijden. 

3.7 Hulpmiddelen 

Best Vooruit stelt graag hulpmiddelen ter beschikking voor analyse van wedstrijden. O.a. is  er een laptop met 

video apparatuur beschikbaar voor wedstrijd analyse. Het is aan de selectietrainer om dit soort hulpmiddelen 

in te zetten. 

We werken bij Best Vooruit bij voorkeur met de hulpmiddelen die de KNVB voor voetballend Nederland ter 

beschikking stelt. Dit is o.a. de app “RINUS” waarmee trainingsmateriaal en andere input voor trainers 

aangeboden wordt. Per leeftijdsgroep zal de selectietrainer een aanbeveling doen over de trainingsvormen  die 

bij die leeftijdsgroep het best passen. 

 

 


