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1 Inleiding 
In dit voetbalbeleidsplan maken we geen onderscheid tussen heren- en vrouwenvoetbal. Het is goed om 
hier te vermelden dat de Beuningse Boys zich maximaal inzet om de ontwikkeling van vrouwen-
|meidenvoetbal verder te stimuleren; waar mogelijk worden selectieteams geformeerd. 

In het beleidsplan van de Beuningse Boys zijn kaders opgenomen voor het voetbaltechnisch beleid. Dit 
zijn algemene uitgangspunten die door de vereniging zijn vastgesteld. In dit voetbaltechnisch beleidsplan 
is een verdere invulling en uitwerking opgenomen van deze algemene uitgangspunten. Daarmee vormt 
dit voetbaltechnisch beleidsplan een module binnen het algemene beleidsplan van de Beuningse Boys.  

Het algemene beleidsplan van de Beuningse Boys wordt vastgesteld tijdens de ALV. Modules kunnen, 
indien ze binnen de kaders van het algemene beleidsplan vallen, direct worden aangepast indien de 
KNVB en lokale omstandigheden hierom vragen.  

Het beleidsplan geeft een ambitie en richting aan waarin we ons de komende jaren willen ontwikkelen. 
Daarnaast zijn uitgangspunten en afspraken in het beleidsplan opgenomen zodat duidelijk is wie wat doet 
op welk moment. Gedetailleerde afspraken ten aanzien van rollen en verantwoordelijkheden, afspraken 
en samenwerking met JC zijn opgenomen in de onder andere spoorboekjes. 

Het voetbaltechnisch beleidsplan richt zich op alle spelers, speelsters en trainers binnen de vereniging. Of 
we het nu hebben over de mini’s, senioren, selectieteams of een recreatief jeugdelftal, het beleidsplan 
heeft tot doel iedere speler binnen de vereniging de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op zijn of 
haar niveau.  

2 Onze kernwaarden 
Vertrekpunt voor het voetbaltechnisch beleidsplan zijn de kernwaarden van de Beuningse Boys. Dat is 
waar we voor staan en dat laten we terugkomen in alles wat we doen.  

 

Ontwikkeling  
• Ontwikkeling houdt in dat we met elkaar ervoor zorgen dat leden en betrokkenen middelen, 

training en ondersteuning ontvangen zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.  
• Het plezier in voetbal willen we vergroten, op eigen niveau en/of naar eigen ambitie.  
• Voor de ontwikkeling van de vereniging is selectievoetbal belangrijk, maar niet belangrijker dan 

recreatievoetbal.  
• Aandacht voor recreatief- en selectievoetbal is in evenwicht.  

Respect 
• Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, met ieders eigenheid, talenten en 

beperkingen. 
• Door elkaar te respecteren is wederzijdse waardering naar elkaar een vanzelfsprekendheid. 
• Bij de Beuningse Boys staat niemand buitenspel. 

Verbondenheid 
• Verbondenheid is de energie die ontstaat wanneer je het gevoel hebt, dat je bij elkaar hoort. 
• Elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke doelen bevordert de sfeer, verbetert de 

communicatie én maakt je trots. 
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3 Uitgangspunten voetbaltechnisch beleid  
Voorop staat dat we het plezier in voetbal willen vergroten waarbij iedere speler dit doet op zijn of haar 
eigen niveau en/of naar eigen ambitie. Er wordt maximaal ingezet op scholing van de voetbaltechnische 
ondersteuning (trainers, scheidsrechters e.d.) voor alle teams van de Beuningse Boys. Maar ook sociale 
ontwikkeling is van belang. Als spelers ben je onderdeel van een team en een team is onderdeel van de 
vereniging. Vanaf de jongste jeugd leren we spelers een bijdrage te leveren aan de vereniging.  

Voor de jeugd geldt dat naast spelplezier ook opleiding belangrijk is. Daarbij richten we onze aandacht op 
ondersteuning van alle teams binnen de vereniging. Selectievoetbal neemt daarin een bijzondere positie 
in. De aandacht voor recreatief voetbal, selectievoetbal en seniorenvoetbal moet echter in evenwicht 
zijn. Daarmee waarborgen we continuïteit en stabiliteit binnen alle teams.  

Voor de ontwikkeling van het voetbaltechnisch beleid hanteren we een drietal pijlers. In de volgende 
paragraaf worden deze nader toegelicht. 

 
3.1 Pijlers waarop we bouwen  
We werken en ontwikkelen vanuit kernwaarden van de vereniging. Ons DNA komt terug in alles wat we 
doen. Het voetbaltechnisch beleid richt zich op drie pijlers om de geformuleerde uitgangspunten te 
kunnen realiseren.  

 

De verschillende pijlers zijn niet op zichzelf staand maar direct met elkaar verbonden; ze beïnvloeden 
elkaar. De punten in de eerste pijler (Kaders voor trainers) komen direct voort uit de kernwaarden 
Ontwikkeling, Respect en Verbondenheid. In de tweede pijler (Opleidingsplan) maken we onderscheid 
tussen verschillende leeftijdscategorieën, die allemaal leeftijdsspecifieke kenmerken en opleidingsdoelen 
hebben. De werving en ondersteuning van trainers (via het train-de-trainerprincipe) moet daarbij 
aansluiten, evenals de scoutingprocedure. De derde pijler (Spelprincipes) heeft betrekking op de 
speelwijze van de Beuningse Boys. Het van jongs af aan hanteren van een herkenbare speelwijze komt de 
ontwikkeling van iedere speler ten goede. Voetbal is in ontwikkeling en nieuwe inzichten kunnen leiden 
tot andere trainingsvormen. De TC zal te allen tijde betrokken zijn bij de introductie van 
nieuwe/gewenste trainingsmethoden. 

3.2 Opleidingsplan  
Centraal binnen het voetbaltechnisch beleid van Beuningse Boys staat de ontwikkeling van spelers. 
Doelstelling is dat iedere speler het beste uit zichzelf kan halen. Binnen het voetbaltechnisch beleid wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen of heren. 
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Centraal in het voetbaltechnisch beleid staat het opleidingsplan voor de jeugdspelers. Per 
leeftijdscategorie wordt het plan de komende jaren nader uitgewerkt. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar 
de opbouw zoals die door de KNVB ook wordt gehanteerd. Iedere speler doorloopt een bepaalde 
ontwikkeling, die gekoppeld is aan de spelvormen en leeftijd van de speler en leeftijdscategorie.  

Training en oefenstof passen we aan op de leeftijdsspecifieke ontwikkeling van de speler. Bij de training 
hanteren we vier trainingsprincipes, ongeacht de leeftijdscategorie, te weten: Voetbalecht trainen, veel 
prikkels en plezier, coaching en organisatie afgestemd op dat wat met je de training wil bereiken en 
trainingen zijn afgestemd op leeftijd, niveau en beleving. 

Op hoofdlijnen hanteren we de volgende opbouw: 
 
Mini’s: spelenderwijs kennismaken met de bal 
O6 en O7: spelenderwijs beheersen van de bal 
O8: beheersen van de bal 
O9: doelgericht leren handelen met de bal 
O10: handelingen verder uitbreiden 
 
O11: doelgericht leren samenspelen 
O12: eerste oefening om te spelen met een taak 
O13: leren spelen vanuit een basistaak 
 
O15: afstemmen van basistaken binnen team 
O17: spelen als een team 
O19: presteren als team in de competitie 
 
De komende jaren werken we het opleidingsplan verder uit. Naast algemene uitgangspunten en 
doelstellingen ontwikkelen we lesmateriaal voor “train de trainers“ en oefenstof voor trainers. Een helder 
opleidingsplan geeft aan welke vaardigheden een speler zou moeten beheersen binnen een bepaalde 
leeftijdscategorie. Daarmee biedt het opleidingsplan direct handvatten voor de scouting binnen de 
vereniging.  

 

3.3 Trainers 
Trainers vormen een belangrijke schakel tussen het opleidingsplan en de spelers. Zij zijn het die de 
spelers helpen zich te ontwikkelen en zo meer plezier te krijgen in het spelletje. Van alle trainers 
verwachten we dat ze werken aan een viertal kwaliteiten: 

• Structuur bieden. 
• Stimuleren van spelers door positieve coaching. 
• Individuele aandacht geven. 
• Spelers verantwoordelijkheid geven.  

Helaas is het voor een vereniging als de Beuningse Boys vooralsnog onmogelijk om voor ieder team 
gediplomeerde trainers aan te stellen. Voor selectieteams stellen we zoveel als mogelijk gediplomeerde 
trainers aan, of ondersteunen we trainers in het behalen van de benodigde diploma’s. Per 
leeftijdscategorie wordt een functieprofiel van de trainer opgesteld. Hierin zijn naast functie-eisen, zoals 
benodigde trainerscertificaten, ook didactische vaardigheden opgenomen die specifiek van belang zijn 
voor de betreffende leeftijdscategorie. De trainers die worden aangesteld moeten zich conformeren aan 
de uitgangspunten zoals in dit voelbalbeleidsplan zijn opgenomen. Tijdens de aanstelling van een 
selectietrainer wordt bekeken in hoeverre hij/zij voldoet aan de gestelde criteria of wanneer hij/zij kan 
voldoen aan de gestelde criteria.  

Onderbouw 

Bovenbouw 

Middenbouw 
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Dus naast de ontwikkeling van spelers gaat onze aandacht ook uit naar de ontwikkeling en het binden en 
boeien van trainers. Dit doen we door op verschillende manieren ondersteuning aan te bieden, te weten, 

• “Train de trainer”, een jaarlijks terugkerend programma waarbij per leeftijdscategorie niet-
gediplomeerde trainers basisvaardigheden van het trainerschap worden bijgebracht. 

• Faciliteren van opleidingen die vanuit de KNVB worden verzorgd. 
• Coaching en ondersteuning van trainers door TC-coördinatoren. 
• Trainersavonden voor selectietrainers van de bovenbouw, waarbij bepaalde thema’s worden 

behandeld en we zo met en van elkaar leren.  

Voor trainers die werken met selectie-elftallen wordt aan het begin van het seizoen een gesprek 
gehouden waarin de doelstellingen voor het komende seizoen worden besproken. Daarbij gaat het niet 
alleen om de resultaten van het team, maar juist de ontwikkeling die we bij een team graag willen zien. 
Daarnaast is er ruimte voor de trainer om zijn eigen ontwikkelpunten te benoemen. Vlak voor de 
winterstop vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen TC en trainer en het seizoen wordt 
afgesloten met een beoordelingsgesprek. Begin maart moet duidelijk of een trainer het volgende seizoen 
doorgaat dan wel stopt.  

3.3.1 Vergoeding trainersstaf  
Voor onze (gediplomeerde) trainersstaf vanaf de bovenbouw zullen wij een onkostenvergoeding betalen 
die in relatie staat tot het niveau waarop een selectieteam speelt of gaat spelen en is mede afhankelijk 
van het door hem of haar behaalde trainersdiploma en/of opleidingsniveau en ervaring, kennis en kunde. 
Voor de volledigheid, we hebben het hier over de vergoeding van gediplomeerde trainers van jongens en 
meiden selectieteams. Voor de vergoeding van selectietrainers is een loongebouw opgesteld dat jaarlijks 
in samenspraak met de voorzitter van de TC, de penningmeester en de algemeen voorzitter van de 
vereniging wordt vastgesteld.  

3.4 Spelprincipes 
De afgelopen jaren zijn steeds meer clubs bezig met het ontwikkelen van spelprincipes. Spelprincipes zijn 
algemene uitgangspunten die je ongeacht de organisatie (lees “opstelling”) hanteert ten aanzien van de 
speelwijze. Spelprincipes zijn de intenties waarmee een team speelt binnen de verschillende 
teamfuncties (aanvallen, verdedigen en omschakelen). De principes geven duidelijk aan wat er van 
spelers wordt verwacht. Wanneer we als vereniging komen tot een set spelprincipes die toepasbaar zijn 
binnen alle leeftijdscategorieën ontstaat een herkenbaar patroon voor de spelers en trainers.  

 
Het werken met spelprincipes binnen de Beuningse Boys is een nieuw begrip. Sommige trainers hanteren 
eigen spelprincipes maar ze zijn niet vereniging breed gedeeld. De komende jaren ontwikkelen we de 
spelprincipes met trainers en de TC en vertalen deze naar leeftijdsspecifieke kenmerken. Na het 
vaststellen van spelprincipes is het zaak deze te vervlechten in het opleidingsplan en de ondersteuning 
van de trainers.  

4 Ambitie (selectie)teams 
Beuningse Boys wil met haar selectieteams op het juiste niveau spelen waarbij de ambitie is om op 
een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Bij de Beuningse Boys wordt zoveel als mogelijk ingestoken op 
een opleiding van de eigen leden (trainers, spelers, scheidsrechters). Belangrijke doelstelling is om via 
goed opgeleide jeugdspelers het eerste seniorenteam op een zo hoog mogelijk niveau te laten presteren.  

Bij de Beuningse Boys kiezen we bewust voor het niet betalen van (individuele) spelers. 

De spelers die de opleiding van de Beuningse Boys doorlopen hebben, hebben in beginsel voorrang bij de 
indeling van de selectieteams.  
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Spelers van buitenaf zijn welkom in selectieteams bij onze vereniging als ze substantieel beter zijn dan 
eigen opgeleide spelers (zie paragraaf 5.4). Anders zijn spelers te allen tijde welkom in recreatieve teams. 
Dit wordt beoordeeld door leden van de TC, eventueel in overleg en afstemming met scouting en 
trainers. Na een maand proeftrainingen binnen de vereniging te hebben gevolgd wordt hierover een 
besluit genomen. De vereniging zal niet actief extern scouten.  

Ondersteuning selectieteams  
Voor deze teams worden zoveel als mogelijk en beschikbaar, gecertificeerde trainers ingezet. De 
selectieteams trainen minimaal tweemaal per week. Bij de Beuningse Boys kiezen we ervoor om teams 
en/of spelers niet te betalen.  

Ondersteuning niet-selectieteams jeugd 
Voor deze teams worden veelal nog geen gecertificeerde trainers ingezet. De doelstelling is om ook voor 
de niet-selectieteams verder aan de opleiding te werken van zoveel mogelijk gecertificeerde trainers. 
De niet-selectieteams hebben de mogelijkheid om twee keer per week te trainen (waarvan één 
training de woensdagmiddagtraining betreft voor spelers t/m O12). 

De woensdagmiddagtraining is bedoeld voor de volledige onderbouw van O7 tot en met O12. Dit is een 
wekelijkse training op woensdagmiddag in twee tijdsblokken met een verplicht karakter voor onze teams. 
De organisatie van deze woensdagmiddag is de verantwoordelijkheid van de TC.  
De organisatie wordt ondersteund door 20 tot 25 trainers. Dit zijn eerstejaars studenten van de mbo-
opleiding Sport en bewegen van ROC Nijmegen. Coördinatie wordt door twee of drie derdejaars 
studenten van deze opleiding verzorgd. De samenwerking met ROC is zo een opleidingstraject voor 
verschillende studenten waarbij de Beuningse Boys als leerwerkplek fungeert. De twee voornaamste 
doelstellingen zijn:  

• Het bieden van kwalitatief goede trainingen voor alle teams waarbij plezier en ontwikkeling 
centraal staan. 

• Het bieden van een goede werkplek en professionele begeleiding vanuit Beuningse Boys voor de 
studenten zodat zij optimaal gefaciliteerd worden in hun opleidingstraject. 

 
Ambitie per selectieteam | per leeftijdscategorie  
Per seizoen kan de ambitie worden aangepast door TC Beuningse Boys. 

Selectie Streefniveau 
Sr 1e selectie 2e klasse 
Sr 2e selectie 1e klasse 
Vrouwen selectie 2e klasse 
Jeugd – 1e selectie  Hoofdklasse  
Jeugd – 2e selectie 1e klasse / 2e klasse 

 

5 Samenstelling Selectieteams 
Aan het eind van ieder seizoen wordt de nieuwe teamindeling voor het daaropvolgende seizoen 
bekendgemaakt. In de inleiding van dit beleidsplan is gesteld dat we ernaar streven om iedere speler 
binnen de vereniging de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op zijn of haar niveau. Spelers spelen 
in beginsel in hun eigen leeftijdscategorie. Spelen in een hogere/oudere leeftijdscategorie zal bij 
selectiespelers slechts aan de orde zijn in hoogs uitzonderlijke situaties waarbij niet alleen de persoonlijke 
ontwikkeling van de speler in kwestie en diens eigen wens maar ook de balans in/het effect op de 
categorie waar de speler zou moeten spelen worden meegewogen Bij de samenstelling van de 
selectieteams is het van belang transparant proces te hanteren.  
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Bij de samenstelling van selectieteams wordt gekeken naar de volgende aspecten: 

• Voetbaltechnische vaardigheden (afgestemd op de leeftijdsspecifieke voetbalhandelingen) 
• Ontwikkelpotentieel van de betreffende speler 
• Positie en linie (zeker van toepassing in midden en bovenbouw) 
• Motivatie (gedrag) van de speler 
• Balans in de samenstelling van het gehele team 

De ontwikkeling en daarmee het eindniveau van spelers en speelsters is op jonge leeftijd onvoorspelbaar. 
Daarom hechten we er waarde aan spelers door de jaren heen te volgen en de ontwikkeling goed te 
monitoren. De TC heeft hier een coördinerende rol in omdat trainers veelal alleen betrokken zijn bij hun 
eigen team en spelers. 

In de praktijk kan en zal een teamindeling blijdschap en teleurstelling opleveren voor spelers. Daar is 
aandacht voor, maar dit zal niet altijd voorkomen kunnen worden. Spelers worden persoonlijk/mondeling 
geïnformeerd in welke team ze worden ingedeeld. In de onderbouw is het selecteren van spelers niet 
dwingend vanuit de TC maar zal altijd met goedkeuring van de ouders van de desbetreffende speler 
plaatsvinden. Spelers die afvallen voor een 1e selectieteam, worden onder andere door middel van 
scouts en TC-coördinatoren gevolgd. Op termijn wordt bekeken of hier een speler volgsysteem voor 
wordt ingezet. Zo kijken we ook naar spelers die ‘onder hun niveau’ willen (gaan) spelen. De TC zal deze 
spelers actief benaderen. Dit gaat altijd in overleg met de betreffende trainers van de elftallen waar deze 
spelers voetballen.  

 

5.1 Scouting en TC 
Continue ontwikkeling van de organisatie moet leiden tot betere prestaties. Interne scouting vormt 
daarin een belangrijke schakel. 
Zoals gezegd is het doel van het voetbaltechnisch beleid gericht op de ontwikkeling van spelers. Dit willen 
we realiseren door maximale ontwikkeling te stimuleren. Dit kan alleen wanneer spelers op het juiste 
niveau worden uitgedaagd en getraind. Scouting heeft tot doel spelers binnen de vereniging te volgen en 
talentvolle spelers de mogelijkheid te bieden zich binnen de club verder te ontwikkelen door ze in een 
hoger (selectie)elftal onder te brengen, door middel van meetrainen, meespelen, of in bijzondere 
gevallen, doorschuiven. Scouten wordt vormgegeven aan de hand van leeftijdsspecifieke kenmerken en 
leerdoelen zoals die zijn opgenomen in het nog op te stellen opleidingsplan. 
 
Het hoofd scouting adviseert de leeftijdscoördinatoren van de TC bij de samenstelling van de 
selectieteams en sluit aan bij de besprekingen rondom de indeling van selectieteams. 
Leeftijdscoördinatoren zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de definitieve samenstelling van het 
selectieteam. Het hoofd scouting draagt tevens zorg voor de opvang van spelers die de selectieteams net 
niet hebben gehaald en zoekt hiervoor afstemming met de JC. (Dit kan door de speler in te delen in het 
juiste team, kort bij selectie, waarbij meetrainen met selectieteam tot de mogelijkheden behoort). 
 
De scouts volgen in duo’s spelers van selectie- en niet-selectieteams. De scouts zullen wisselend teams 
bekijken zodat meerdere scouts naar dezelfde spelers kijken. Vanuit dit “vierogenprincipe” waarborgen 
we objectiviteit. Teams worden minimaal twee keer per seizoen door een scout bekeken. Dit zal in 
beginsel vóór en na de winterstop plaatsvinden en uiterlijk vóór de samenstelling van de selectieteams 
voor het daaropvolgende seizoen (april/mei) worden besproken met de leeftijdscoördinatoren van de TC. 
Naast de bijdrage bij de samenstelling van de selectieteams heeft de scout ook een rol bij het faciliteren 
van talentvolle spelers uit niet-selectieteams door deze spelers mee te laten trainen met selectie-
elftallen. Dit gaat altijd in afstemming met de leeftijdscoördinatoren van de TC & JC en uiteraard de 
verantwoordelijke trainers.  
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5.2 Verantwoordelijkheid TC en Trainers 
 
Bij de samenstelling van selectieteams is het van belang dat rollen en verantwoordelijkheden bij aanvang 
van ieder seizoen helder zijn. Om te voorkomen dat per seizoen een momentopname van spelers wordt 
gemaakt volgt de TC samen met de scouting spelers gedurende de gehele jeugdopleiding. De input van 
trainers die wekelijks met de spelers werken is daarbij van groot belang. Echter, trainers wisselen van 
club of leeftijdscategorie en zien vooral het eigen team waardoor zij niet altijd een compleet beeld 
hebben van het spelerpotentieel. Daarom heeft de TC bij de samenstelling van jeugdselectieteams een 
beslissend eindoordeel.  
 
Het volgen van spelers heeft als bijkomend voordeel dat lopende het seizoen scouting en TC zich een 
beeld kunnen vormen van de samenstelling van de selectieteams voor het daaropvolgende seizoen. Na 
de winterstop worden hiervoor de eerste gesprekken gevoerd met TC-coördinatoren, scouting en 
trainers. Daarnaast wordt er na de winterstop voor spelers die in potentie in aanmerking komen voor een 
selectie-elftal bij toerbeurt meegetraind met een volgende leeftijdscategorie. Selectietrainingen worden 
niet langer gebruikt omdat momentopnames hiermee in de hand wordt gewerkt. In afstemming met de 
planning zoals die is opgenomen in de spoorboekjes leveren de TC-coördinatoren de samenstelling en 
indeling van de nieuwe teams aan.  
 
De overstap van junioren- naar seniorenvoetbal is groot. Talentvolle spelers kunnen in één keer een 
overstap maken naar het eerste selectie-elftal, maar meestal zal een overbruggingsperiode bij het 
tweede elftal worden gehanteerd. Samen met trainers van het eerste en tweede elftal wordt bekeken 
hoe talentvolle spelers op een verantwoorde wijze kunnen proeven van het meetrainen en spelen op het 
hoogste niveau binnen onze vereniging.  
 

5.3 Omvang teams 
In de loop van het seizoen kan dit in afstemming met JC worden aangepast op basis van aanwas nieuwe 
spelers/leden. 

Leeftijdscategorie Spelers Keeper 
O6-7 8  
O8 8  
O9 8  
10 8  
O11 10 1 
O13 14 1 
O15 14 1 
O17 16 1 
O19 16 2 
Sr zondag 1 18 2 
Sr zondag 2 16 2 

 
Periodiek wordt samen met JC gekeken naar het aantal spelers binnen een team. In de breedte van de 
vereniging moet het aantal het spelers evenwichtig worden verdeeld. In overeenstemming met KNVB-
uitgangspunten worden meiden tot de MO11 bij de jongens ingedeeld. Voor wat betreft de indeling in de 
MO11 en MO13 is indeling in een jongens- dan wel in een meidenteam afhankelijk van de aantallen 
beschikbare spelers.  Bij de samenstelling van teams kijken we bewust naar de leeftijdsspecifieke 
kenmerken. Daarbij zien we dat in de onderbouw andere uitgangspunten worden gehanteerd dan in de 
bovenbouw. In de midden- en bovenbouw (vanaf O15) staan het afstemmen van de basistaken binnen 
het team en het spelen en presteren als een team steeds meer centraal in de opleiding. Dat betekent 
onder meer dat spelers per linie geselecteerd worden.  
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Naast voetbaltechnische aspecten kijken we tevens naar getoonde motivatie, inzet en de wil om te 
winnen, omdat prestatie in toenemende mate van belang is bij de ontwikkeling van de individuele spelers 
in deze leeftijdscategorieën.  
 

5.4 Zijinstroom nieuwe leden  
Als club streven we ernaar zoveel als mogelijk eigen spelers op te leiden. Dat wil niet zeggen dat spelers 
van buitenaf niet welkom zijn. Spelers van buitenaf zijn altijd welkom bij onze vereniging: 
1. In een selectieteam als ze substantieel beter zijn dan onze eigen spelers op basis van deze criteria:  

• Komend van een BVO;  
• Aantoonbaar op divisieniveau hebben gespeeld;  
• Gezien zijn (door TC / interne scouting en selectietrainer) na 1 maand proeftraining binnen de 

vereniging 
2. In een recreatief team: zonder voorwaarden. 
 

5.5 Uitlenen spelers  
Wanneer een team onverhoopt voor een wedstrijd te weinig spelers heeft kan in overleg met trainers 
onderling worden uitgeleend. Daarbij kijken we in eerste instantie naar selectieteams binnen dezelfde 
leeftijdscategorie (dus O13-1 _O13-2 etc. etc.). Wanneer dit niet past dan kan worden uitgeweken naar 
de leeftijdscategorie onder het eigen team (O13-1 _ O11-1 etc. etc.). Een hoger elftal kan een speler van 
een lager elftal claimen wanneer het eigen elftal onvoldoende spelers heeft of bepaalde posities binnen 
het elftal niet bezet heeft ten gevolge van blessures, afwezigheid of ziekte van spelers.  
Uitleen van selectiespelers naar niet-selectieteams is alleen mogelijk wanneer er vanuit de KNVB geen 
beperkingen van toepassing zijn, er geen sprake is van competitievervalsing (sterke spelers mee laten 
doen om die ene belangrijke wedstrijd te willen winnen) en dit via de betreffende trainer wordt geregeld. 
Het besluit of een selectiespeler meespeelt bij een niet selectieteam ligt uiteindelijk bij de betreffende 
trainer van het selectie elftal.  
 

6 Organisatie TC 
De vereniging en de TC hebben de afgelopen jaren een basis neergelegd op basis waarvan we nu verder 
willen ontwikkelen en professionaliseren. Wij zijn ons daarbij bewust van het feit dat er een direct 
verband ligt tussen een goede organisatie en betere prestaties.  
 
Er is een duidelijk plan binnen de vereniging waarin de hiërarchie, taakverdeling en rechten, plichten, 
verwachtingen en opleiding ten aanzien van de (selectie)teams wordt beschreven. De TC is 
verantwoordelijk voor het opstellen en uitdragen van het voetbaltechnisch beleid en het faciliteren van 
trainers bij het uitvoering geven aan het beleid.  
 
De TC is samengesteld uit diverse functies. Afhankelijk van het aantal selectieteams per seizoen of te 
realiseren doelen kan de commissie uit een wisselend aantal commissieleden en/of functies bestaan. De 
commissie heeft in ieder geval een voorzitter en een secretaris en bestaat uit tenminste 5 en maximaal 
10 leden.  
 
Uitgangspunt bij de samenstelling van deze commissie is dat de Technisch Coördinator van een bepaalde 
leeftijdscategorie, bij voorkeur géén belangen heeft in deze leeftijdscategorie heeft. De voorzitter van de 
TC kan hierin anders beslissen. Wanneer sprake is van een afwijking van het uitgangspunt en er akkoord 
is van de voorzitter TC dan zal een aanvullende waarborg worden getroffen door bijvoorbeeld te werken 
met een vierogenprincipe (twee TC-coördinatoren per betreffende leeftijdscategorie). De voorzitter van 
de TC is tevens de afgevaardigde in het hoofdbestuur. De voorzitter vertegenwoordigt de TC richting de 
diverse geledingen binnen de vereniging. De secretaris zorgt voor de verslaglegging en verspreiding van 
stukken. 
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Functie Verantwoordelijkheid Persoon 
Voorzitter Vertegenwoordiging TC 

binnen de vereniging en 
afgevaardigde bestuur 

Gert van Beek 

Secretaris Verslaglegging en 
verspreiding stukken 
commissie  

Sandra Teeuwissen  

TC coördinator 1e 2e en JO19  Aanspreekpunt betreffende 
leeftijdscategorie en voor de 
selectietrainers  

Raymond van Ewijk 

TC coördinator JO17  Aanspreekpunt betreffende 
leeftijdscategorie en voor de 
selectietrainers 

Patrick Mulder 

TC coördinator JO15  Aanspreekpunt betreffende 
leeftijdscategorie en voor de 
selectietrainers 

Patrick Mulder 

TC coördinator JO13  Aanspreekpunt betreffende 
leeftijdscategorie en voor de 
selectietrainers 

Patrick Mulder  

TC coördinator JO8 t/m JO12  Aanspreekpunt betreffende 
leeftijdscategorie en voor de 
selectietrainers 

Harm Gruythuisen, Han Kamps en 
Pim van Wijk 

TC coördinator meidenvoetbal  Vacature 
TC coördinator Vrouwen  Aanspreekpunt betreffende 

leeftijdscategorie en voor de 
selectietrainers 

Henry van der Eijk 

Keeperscoördinator  Vacature 
Scouting  Coördinator interne scouting  

(Zie paragraaf 5.1) 
Bram Broekman  

 

6.1 Taken technisch coördinator 
De volgende taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de technisch coördinator: 

• In overleg met direct betrokkenen, verantwoordelijk voor een goede en adequate teamindeling 
van de selectieteams. 

• Organiseren, initiëren en faciliteren van verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden 
van alle trainers. 

• Is op de hoogte van voetbaltechnische ontwikkelingen en innovaties van de KNVB met name ten 
aanzien van de eigen leeftijdscategorie en past die waar nodig en wenselijk toe en deelt 
relevante informatie met betrokkenen.    

• Stimuleert trainers of draagt trainers aan om relevante opleidingen en bijeenkomsten bij onze 
Partner BVO, NEC Nijmegen te volgen.  

• Adviseert de voorzitter TC bij het aanstellen en ontslaan van trainers, medische begeleiding en 
keeperstrainer, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de visie en mening van 
spelers (via spelersraad bij selectie senioren) en begeleiding.  

• Stemt logistieke zaken zoals de voorkeuren van de wedstrijd- en trainingstijden van 
selectieteams af met vertegenwoordiger van de JC.  

• Begeleidt de doorstroming van selectiejeugdspelers naar de senioren/volgende 
leeftijdscategorie. Specifiek in de winterstop heeft de leeftijdscoördinator van de O19- jeugd 
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contact met trainers van de seniorenteams over de overgang van de tweedejaars O19- leden 
naar de Senioren. 

• Periodiek en incidenteel overleg met trainers en leiders over de ontwikkelingen van het team.  
• Heeft zowel periodiek (minimaal 1 keer per jaar, halverwege het seizoen) als incidenteel 

evaluatiemomenten met trainers (en leiders) over hun functioneren.  
• Heeft periodiek overleg met de jeugdcommissie.  
• Is aanwezig bij vergaderingen of bijeenkomsten die betrekking hebben op het technisch beleid 

en/of de uitvoering ervan.  
• Is periodiek aanwezig bij wedstrijden en/of trainingen van zijn of haar verantwoordelijke 

leeftijdscategorie. 

7 Scheidsrechters  
Beuningse Boys is een van de grotere voetbalverenigingen in de omgeving van Nijmegen. Een groot 
aantal leden vertaalt zich in allerlei verschillende takken van voetbal bij de vereniging: seniorenvoetbal, 
jeugdvoetbal, vrouwenvoetbal, voetbal met een uitdaging en walking football. Het grootste aantal 
wedstrijden wordt echter gespeeld door jeugdvoetballers. De wedstrijden kunnen echter niet 
plaatsvinden zonder een scheidsrechter. Dat is de reden dat er een speciale scheidsrechterscommissie 
binnen onze verenging is opgericht. Deze commissie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
de TC.  

De scheidsrechterscommissies heeft een eigen beleidsplan opgesteld waarin doelen voor de komende 
jaren zijn vastgelegd. Een van de doelen die geformuleerd is, is het uiteindelijk voorzien van alle 
(jeugd)wedstrijden van een scheidsrechter. Het leiden van wedstrijden bij Beuningse Boys moet een 
begrip worden. Scheidsrechters moeten plezier hebben in het leiden van wedstrijden bij onze vereniging 
en mogen trots zijn op het vak. Arbitrage heeft bij ons een duidelijke plaats in de totale 
verenigingsorganisatie. 

Het beleid dat door de scheidrechtercommissie is opgesteld, is gericht op het behalen en vasthouden van 
de doelstelling van de ARAG-certificering. De certificering bestaat uit een aantal doelstellingen die voor 
nu en de komende jaren het uitgangspunt van het beleid vormen.  

Een KNVB/ARAG Fairplay gecertificeerde vereniging: 

• Heeft een opgeleide scheidsrechter coördinator. 
• Heeft een scheidsrechterscommissie. 
• Organiseert minimaal tweemaal per seizoen een bijeenkomst voor scheidsrechters. 
• Bezet 100% van de wedstrijden met een scheidsrechter. 
• Heeft 95% van de scheidsrechters gediplomeerd (pupillenscheidsrechter- en/of 

verenigingsscheidsrechterdiploma) en geregistreerd in Sportlink. 
• Laat hun scheidsrechters begeleiden door opgeleide scheidsrechtersbegeleiders. 
• Stelt kleding beschikbaar aan de scheidsrechters. 
• Heeft het clubarbitragebeleid geborgd binnen de vereniging door middel van een up-to-date 

clubarbitrageplan en een vast aanspreekpunt binnen het bestuur. 
• Heeft clubarbitrage op een herkenbare plek op de website staan en plaatst veelvuldig nieuwe 

informatie. 
• Neemt richting (buurt)verenigingen een voorbeeldrol aan op het terrein van clubarbitrage 

(bijvoorbeeld het organiseren van een regionaal overleg, initiator in het delen van kennis met 
andere verenigingen). 

 


