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1. Inleiding.  
 

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan 2010-2015 van RVV Blijdorp. Dit jeugdbeleidsplan geeft aan 

hoe de komende jaren zal worden getracht vorm te geven aan de voetbalopleiding van RVV 

Blijdorp. Het plan geeft inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling en we willen onze 

doelstellingen met dit plan realiseren. Hierbij moeten we rekening houden met de verschillende 

leeftijdsgroepen en de daarbij horende kenmerken van de jeugdspelers.  

 

Dit jeugdbeleidsplan is een leidraad voor het kader, spelers en ouders en dient ter 

ondersteuning van de door hen uit te voeren taken. In dit plan worden ook de taken van de 

jeugdbestuur en jeugdcommissies beschreven. Dit geeft duidelijkheid over de 

verantwoordelijkheden binnen het bestuur en van de commissies. 

 

Het jeugdbeleidsplan is een basisplan, het geeft een manier van werken aan. Dit 

jeugdbeleidsplan heeft alleen een kans van slagen als we er met zijn allen voor gaan. Het zal 

bestuurlijk, organisatorische en financiële steun moeten hebben, zodat we samen kunnen 

werken aan een gezonde voetbalclub waarin alle geledingen samenwerken en waarin we streven 

naar een hoger niveau. 

 

Dit jeugdbeleidsplan zal elk jaar moeten worden getoetst of het nog voldoet aan de 

ontwikkeling van de jeugdafdeling. Wijzigingen in organisatie en standpunten zullen kunnen 

leiden tot aanpassing van het jeugdbeleidsplan om dit actueel te houden.  

Ook toetst de trainer/coördinator-werkgroep het jeugdbeleidsplan tijdens hun bijeenkomsten 

die 4x per seizoen plaats vinden. 

 

Het document is samengesteld door de secretaris en de voormalige penningmeester van RVV 

Blijdorp en de combinatiefunctionaris van de KNVB. 
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2. Beschrijving club 
 

2.1. Algemene beschrijving van de club 

RVV Blijdorp is opgericht op 10 oktober 1940 om in toen barre tijden wijkbewoners van de wijk 

Blijdorp enig vertier en ontspanning te bieden. De club is altijd bescheiden van omvang geweest 

en is te kenmerken als een wijkgebonden vereniging die altijd gefunctioneerd heeft onder de 

vlag van de Rotterdamse Voetbalbond (RVB). 

 

In het seizoen 2005-2006 zijn we begonnen met een meisjesteam en een F-team met het doel 

de jeugd meer te betrekken bij de vereniging. Dit was een goede insteek, want al snel bleek er 

grote vraag naar jeugdvoetbal in de wijk Blijdorp. De gemeente Rotterdam gaf aan dat RVV 

Blijdorp een kans verdiende als vitale vereniging, mits ze konden aantonen dat er groeipotentie 

was. Binnen enkele jaren is RVV Blijdorp door gegroeid tot een vereniging met een flinke 

jeugdafdeling van meer dan 300 jeugdleden (december 2011), waarvan een groot gedeelte ook 

daadwerkelijk uit Blijdorp en aangrenzende wijken komt. En ondanks de groei blijft de 

vereniging overzichtelijk, sportief en gezellig. 

 

In  het seizoen 2010-2011 is de vereniging verhuisd naar een nieuwe accommodatie aan de 

Energieweg en heeft de vereniging voor het eerst in haar bestaan een eigen accommodatie.     

  

2.2. Beleid van de vereniging 

RVV Blijdorp omarmt de visie dat groei alleen mogelijk is vanaf onderaf, via instroom en 

doorstroom vanuit de F-jeugd en de MP-jeugd. De opzet is om vanuit de eigen F-jeugd op te 

leiden voor de hogere elftallen. Dit met het doel de cultuur van de elftallen echt “Blijdorps” te 

laten zijn. Bewust is gekozen om slechts incidenteel D- of C-jeugd of hoger aan te nemen om 

het unieke karakter van de club te bewaken. 

Op dit moment stelt Blijdorp zich ten doel een vereniging te zijn waarbij de jeugd op een 

sportieve wijze kan sporten en zich sociaal kan ontwikkelen. 

  

Hierbij hebben wij een aantal leidraden: 

 Sportief gezien wil de vereniging dat er in elke jeugdcategorie zo hoog mogelijk wordt 

gevoetbald, doch niet ten koste van alles: plezier blijft ten allen tijde bovenaan staan. 

Daarnaast wil Blijdorp een club zijn waarmee de jeugd een binding krijgt, zodat er een 

natuurlijke doorstroom naar de seniorenelftallen gaat plaatsvinden. 

   

Binnen de vereniging wordt een onderscheid gemaakt tussen selectieteams en recreatieteams. 

Bij de selectieteams is de opzet dat het 1e en 2e team tweedejaars spelers zijn en het 3e en 4e 

team eerstejaars spelers. In principe zullen deze teams ook 2x per week trainen. 

 

Om de doorstroming van de ploegen te bevorderen, is de opzet om de 1e jaars ploegen in de 

4e/5e klasse te laten indelen en de 2e jaars in de 2e klasse. Door de 1e jaars lichting zo kort 

mogelijk achter de 2e jaars lichting te laten spelen, willen we de overstap zo klein mogelijk 

maken. 

  

 Bestuurlijk wil de vereniging dat de binding met de club ook leidt tot een grotere 

betrokkenheid bij de club. Het is de bedoeling dat vanuit de jeugd en/of de ouders zich 

steeds meer vrijwilligers aanmelden voor zaken als bestuursfuncties, scheidsrechters, 

kantinemedewerkers, etc. 
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 Maatschappelijk gezien wil de vereniging dat de club zich kenmerkt als een fatsoenlijke 

vereniging met respect voor leidinggevenden en voor- en tegenstanders. De naam Blijdorp 

moet positieve associaties met zich meedragen op het gebied van normen en waarden. 

 

In de toekomst wil de RVV Blijdorp zich ontwikkelen naar een gezonde vereniging met een 

volledige jeugdafdeling. Een vereniging met een groeiend aantal vrijwilligers die iets voor hun 

club willen betekenen, een betrokken en groeiend kader en een duidelijke visie over wat 

noodzakelijk is. Concreet betekent het dat er nog een instroom kan plaatsvinden van ongeveer 

150 jeugdleden, zodat er uiteindelijk een vereniging zal ontstaan van ongeveer 550/600 leden 

(150-200 senioren en 400-450 jeugdleden) op een complex met 2 velden. 

 

2.3. Overzicht van de ledenaantallen,  het aantal jeugdleden en de overige leden 

 

Het aantal leden van RVV Blijdorp is per december 2011 als volgt opgebouwd: 

 

Jeugdleden :  300 

Senioren :  150 

Rustende leden :    60 

 

2.4. Organisatiestructuur van RVV Blijdorp 

RVV Blijdorp heeft een hoofdbestuur van 7 personen. Naast het bestuur zijn een jeugdbestuur 

en een aantal commissies/werkgroepen actief, waaronder een sponsorcommissie, website 

werkgroep en een activiteitencommissie. 

 

De namen en functies van de besturen en de commissies/werkgroepen staan vermeld in 

Bijlage  A. 

 

Het overzicht van de jeugdelftallen voor het seizoen 2011/2012 is als volgt: 

C - jeugd:  2 teams (waarvan 1 meisjesteam)    

D – jeugd: 5 teams (waarvan 1 meisjesteam)  

E – jeugd: 7 teams    

F - jeugd: 7 teams    

mini pupillen: 2 teams  

 

Het streven op langere termijn is: 

MP + F + E - jeugd: 16 teams 

D – jeugd: 5 teams 

C – jeugd:  4 teams (3 jongensteams en 1 meisjesteam) 

B – jeugd:  2 jongensteams en indien genoeg inschrijvingen 1 meisjesteam 

A – jeugd:  2 jongensteams en indien genoeg inschrijvingen 1 meisjesteam 

 

Wij streven er naar om bij alle jeugdteams één of meerdere trainers/ leiders te krijgen, 

waardoor er een werkende organisatie is. Vanaf de D-teams vinden wij het zeer wenselijk dat 

er een trainer en een leider op een team staan. Verder vinden wij het belangrijk dat  er naast 

trainers/leiders ook een teamouder betrokken is bij de teams. 

Bij de MP, F en E teams zijn er ouders die de wedstrijden fluiten. Wij streven ernaar dat  er 

vanaf D een vaste persoon is die de scheidsrechters regelt. 
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3. Ontwikkeling van jeugdbeleidsplan 
 

3.1. Aanleiding voor ontwikkeling van het jeugdbeleidsplan  

De vereniging liep regelmatig tegen dezelfde aandachtspunten aan en daarom is nu de stap 

gezet om een jeugdvoetbalbeleidsplan op te stellen. Ook omdat binnen de vereniging  nog geen 

jeugdbeleidsplan aanwezig was waardoor het besturen van de club meer gericht  was op inzicht 

en creativiteit in plaats van het daadkrachtig uitvoeren van een beleid. Door middel van een 

jeugdbeleidsplan wil de vereniging een meer gestructureerde omgeving creëren waar zowel 

jeugd, senioren, kader en andere belanghebbenden voordeel uit kunnen halen. Wij willen de 

jeugd van de vereniging een goede jeugdopleiding bieden zodat de jeugd op een hoger niveau 

komt te spelen en daardoor makkelijker kan doorstromen naar de senioren. Op de langere 

termijn heeft dit een positieve uitwerking op de gehele vereniging. 
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4. Doelstelling Jeugdbeleidsplan 
 

4.1. De algemene doelstelling van de vereniging: 

Het realiseren van voorwaarden waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen met het 

oogmerk dat: 

 Er met plezier gevoetbald wordt; 

 De speler zich kan ontwikkelen zowel prestatief als recreatief; 

 Er naleving van de verenigingsnormen en -waarden verlangd wordt; 

 De speler zich bindt aan de club; 

 Er korte lijnen zijn tussen de diverse partijen. Bijvoorbeeld door minimaal 1x per maand 

contact tussen wedstrijdsecretaris, secretaris, hoofd jeugdopleiding en voorzitter 

jeugdbestuur om lopende zaken te bespreken. 

 

4.2. Korte termijn doelstellingen 1- 2 jaar:  

Een goede voetbalopleiding bieden voor de jeugd; 

 Het opzetten van een technisch kader voor de jeugd;  

 Opgeleide trainers voor alle  jeugdelftallen; 

 Betere communicatie binnen de jeugdafdeling, vastleggen van afspraken;  

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

 

4.3. Lange termijn doelstellingen 3- 5 jaar:  

 Het in stand houden van het jeugdbeleidsplan; 

 Het in stand houden van het aantal jeugdleden. Dit wordt in de gaten gehouden door het 

jeugdbestuur; 

 Volledige invulling van alle jeugdelftallen; 

 Monitoren van spelers; 

 Voldoende opgeleid technisch kader; 

 Zorgen voor doorstroom van de jeugd naar de senioren. 
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5. Opleiding van jeugdvoetballers/-sters 
 

5.1. Uitgangspunten 

De doelstelling van het opleidingsplan is een kwalitatief goede opleiding verzorgen. Wij willen 

dat iedere speler zich maximaal kan ontwikkelen: eenieder op zijn eigen niveau, zowel 

prestatief als recreatief. Dit gaat prima samen met veel voetbal- en trainingsplezier.  

 

Als uitgangspunt hebben we de Zeister-visie. Deze is ontwikkeld door de K.N.V.B en gaat van de 

volgende punten uit: 

A. Optimale voetbalbeleving 

 

De spelers horen het het idee te krijgen dat er tijdens de training gevoetbald wordt, geen 

rijen waarin spelers doelloos de bal staan over te spelen. De speler leert voetballen (passen, 

drijven, dribbelen etc.) in oefenvormen als positiespel en verschillende partijvormen zoals 4 

tegen 4, positiespel 4:1, 5:2 etc. Door te werken met verschillende partijvormen en 

oefeningen waarbij een scoringsmogelijkheid is, zal de beleving van een speler groter zijn 

en daardoor zal deze sneller leren. 

B. Veel herhalen  

 

Doen, doen en nog eens doen, trainen is herhalen. Door herhalen kun je iets verbeteren. 

C. Het juist coachen·  

 

De spelers moeten worden begeleid door trainers of leiders die begrijpen hoe de spelers 

het spel beleven. Pas dan kan een leider/trainer aanwijzingen geven waar een speler wat aan 

heeft.  

De training voor een 9-jarige pupil  zal er vanzelfsprekend anders uitzien dan voor een  

17-jarige junior-speler. Uitgangspunt is steeds de leeftijdskenmerken van de 

trainingsgroep. Bij al deze jeugdtrainingen is het aanleren en/of verbeteren van de 

techniek een zeer belangrijke doelstelling. 

 

 

De trainer bij RVV Blijdorp  begeleidt  volgens  onderstaande richtlijnen: 

 Hij/zij coacht positief, geeft regelmatig complimenten – liever te veel dan te weinig. 

 Hij / zij is niet negatief, ook niet als er fouten worden gemaakt – dat doen de spelers niet 

expres. Het kind dat het gevoel heeft dat het fouten mag maken heeft meer plezier en 

vertrouwen en zal zich daardoor gemakkelijker ontwikkelen.  

 Hij / zij stimuleert het passeren van een tegenstander, ook als het fout gaat – we zijn met 

opleiden bezig. 

 Hij / zij bespreekt tijdens de rust en na de wedstrijd punten die beter kunnen, maar valt 

spelers nooit persoonlijk aan. 

 Hij / zij leert de spelers  dat samenspelen en voor elkaar werken belangrijk is en dat men 

fouten van elkaar moet accepteren. 

 Hij / zij laat tijdens de wedstrijd de spelers zelf hun beslissingen nemen, de coach moet 

niet te veel sturen.  
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 Bij elke training moet veel met de bal gedaan worden. 

 In elke training moet een bepaalde opbouw zitten. 

 Elke training eindigt met een partijspel. 

  

5.2. Wedstrijdduur en training geven aan jeugdvoetballers 

Jeugdelftallen zijn door de KNVB onderverdeeld in 6 leeftijdscategorieën: F-, E- en D- pupillen 

en C-, B- en A junioren. 
 

Opbouw van een training in drie stappen  

1. Oriënteren  

Warming-up 

 (Dynamische loopvormen om zo de spieren op te warmen naar gebruik van de spier) 

 Positiespel 5-10 minuten 

2. Leren  

 Baloefeningen 

 Conditionele oefeningen 

 Afwerken op het doel 

 

3. Uitvoeren  

 Partijvorm 

 

Indeling per leeftijdcategorie 

 

  Mini’s  4-6 jaar 

 Wedstrijd: De oudste kabouters hebben de mogelijkheid om in regioverband 4 :  4 te spelen 

 De speelduur van een wedstrijd is ongeveer 2 x15 minuten. 
 

 De doelen zijn aangepast. 
 

Training: Alleen voorzichtig wennen aan de bal. 

 

 F pupillen 6-8 jaar       

Wedstrijd: Spelen met 7-tallen op een half veld.  

De speelduur van een wedstrijd is 2x20 minuten.  

De doelen zijn aangepast. 

Gewicht van de bal is maximaal 320 gram. 

  

Doel van de training: Baas worden over de bal. 

 De trainingsonderdelen moeten kort duren 5-15 min i.v.m. een gebrek aan concentratie; 

 Technische oefeningen moeten afgewisseld worden met korte pauzes om dingen voor te 

doen of om uit te leggen; 

 Dribbelen: eenvoudige vormen, spelvormen en afwerken van korte afstand op klein doel; 

 Trappen: oefenen vanuit stand, trappen vanuit een laag tempo, over een kleine afstand en in 

spelvorm; 

 Aannemen: rustig aannemen met de binnenkant van de voet of met de zool; 

 Veel beurten zonder lange wachttijden; 

 Partijspel: kleine teams, op klein veld de spelregels toepassen; 

 Je mag koppen maar geen specifieke koptraining; 
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 Conditie training is niet van toepassing.  

 

 E pupillen 8-10 jaar 

Wedstrijd: Spelen met 7-tallen op een half veld.  

De speelduur van een wedstrijd is 2x25 minuten.  

De doelen zijn aangepast.  

Gewicht van de bal is maximaal 320 gram. 

 

Doel van de training: het verder ontwikkelen van de technische vaardigheden, start maken met 

het ontwikkelen van inzicht. 

 De trainingsonderdelen moeten ook kort blijven, maar iets langer dan bij de F pupillen; 

 Uitbreiden basistechnieken; 

 Passen, trappen;  

 Dribbelen, drijven; 

 Je mag koppen maar geen specifieke koptraining; 

 Jongleren met de voeten ; 

 Aannemen, spel;  

 Positiespel in lerende vorm aanleren, met minimale weerstand in een rustig tempo met 

minimale weerstand; 

 Veel partijspellen; 

 Conditie training is niet van toepassing.  

 

 

 D pupillen 10-12 jaar 

Wedstrijd: Spelen met een 11-tal op een heel veld.  

De speelduur van een wedstrijd is 2x30 minuten.  

Gewicht van de bal is maximaal 370 gram 

 

Doel van de training: Gerichte techniektraining van alle voetbalvaardigheden, en het verder 

ontwikkelen van inzicht. 

 Uitbreiden basistechnieken; 

 Passen, trappen met beide benen; 

 Dribbelen, drijven en aanleren van schijnbewegingen en passeertechnieken; 

 Koppen, jongleren met alle delen van het lichaam; 

 Aannemen, spelen;  

 Positiespel in lerende vorm de weerstand kan hierbij licht opgevoerd worden;  

 Combinatieoefeningen in eenvoudige vorm; 

 Organisatie van een linie en van het elftal; 

 Oefenen vormen van dekken; mandekking of positiedekking; 

 Conditie training accent ligt op omvang en op intensiteit: Snelheidstraining over korte 

afstanden met veel rust (dit alleen bij 2e jaars D pupillen). 
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  C junioren 12-14 jaar 

Wedstrijd: De speelduur van een wedstrijd is 2x35 minuten.  

Gewicht van de bal is maximaal 370 gram. 

 

Doel van de training: Begin maken met het ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid waarbij het 

positiespel centraal staat. 

 Technische vaardigheden onderhouden en weerstand en tempo opvoeren;  

 Steeds meer gaan oefenen op de passing vanuit de dribbel; 

 Dribbelen, drijven, kappen onder weerstand, in hoogste tempo, met en zonder afwerking op 

doel, duel 1:1; 

 Koppen, vanuit de loop met en zonder opsprong; 

 Positiespel met verhoogde weerstand;  

 Organisatie van de linies en van het elftal ; 

 Tactische grondbeginselen moeten automatismen worden, zoals voor verdedigers naar de 

buitenkant uitverdedigen, binnenkant dekken;  

 Duidelijk maken van individuele taken binnen een 11-tal;  

 Uithoudingsvermogen waarbij het accent ligt op omvang en niet op intensiteit . Bijvoorbeeld 

door spelpartijtjes met en zonder bal;  

 Snelheidstraining over korte afstanden met relatief lange rust. De frequentie kan vrij hoog 

zijn. 

 

 

  B junioren 14-16 jaar 

 Wedstrijd: De speelduur van een wedstrijd is 2x40 minuten.  

 Gewicht van de bal is maximaal 453 gram. 

 

Doel van de training: Ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid, training is wedstrijd gericht 

waarbij het positiespel centraal staat. 

 Technische vaardigheden onderhouden, trainen van het zwakke been, oefenen onder 

weerstand in het hoogste tempo;  

 Duel 1 tegen 1, passeerbewegingen perfectioneren, accent op omschakeling aanval/ 

verdediging en andersom ; 

 Trappen over de grond en door de lucht, passen vanuit een hoog dribbeltempo, voorzet, 

terugleggen;  

 Accent leggen op direct spelen;  

 Koppen voornamelijk op aangespeelde ballen;  

 Positiespel 2:1, 3:1, 4:2 uitgevoerd in de vrije- en afgebakende ruimte met kleine- en grote 

doelen met en zonder keepers;  

 Veel partijspellen met opdrachten, taakstelling van de linies en posities, elkaar coachen 

aanmoedigen; 

 Oefenen van spelhervattingen;  

 Conditie duurtraining met en zonder bal, intervaltraining; 

 Snelheidstraining paslengte vergroten. 
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 A junioren 16-18 jaar 

Wedstrijd: De speelduur van een wedstrijd is 2x45 minuten.  

Gewicht van de bal is maximaal 453 gram. 

 

Doel van de training: Uitvoering van de teamtaken, taken per linie en posities, spelsystemen 

oefenen alles wedstrijd gerelateerd. 

 Technische vaardigheden onderhouden jongleren, voetvolley etc. te gebruiken in de rust bij 

technische of conditionele oefeningen  

 Duel 1 tegen 1 in allerlei vormen waarbij het accent wordt gelegd op passeerbewegingen, 

schijnbewegingen, afschermen het maken van ruimte;  

 Trappen perfectioneren van de passing met het accent op direct spelen in combinatie met 

het terugleggen, eindpassing, pass over grote afstand, voorzetten, cross en diepte pass;  

 Accent leggen op direct spelen in hoog tempo;  

 Koppen veel oefenen met veel weerstand, veel individueel, maar ook in groepen trainen  

 Positiespel 2:1, 3:1, 4: 2 uitgevoerd in de vrije- en afgebakende ruimte alleen nog als 

warming-up met doeltjes; 

 Om tactische aspecten te beoefenen spelen in 5:3,  4:6, 8:5, etc.. in afgebakende ruimte;  

 Veel partijspellen met opdrachten, taakstelling van de linies en posities, elkaar coachen van 

bepaalde tactische aspecten, ook kleine partijspelen gebruiken, deze spelen zijn duidelijk 

wedstrijdgericht ( elkaar coachen en sturen );  

 Oefenen van spelhervattingen;  

 Conditie duurtraining met en zonder bal, intervaltraining, krachttraining;  

 Snelheidstraining, versnellingloop. 

 

Keepers 

We streven ernaar dat de keepers 1 per week (een deel van de training) afzonderlijk van de 

groep traint, om met een keeperstrainer specifieke keeperstrainingen te krijgen (technische 

vaardigheden) .  

Verder is het belangrijk om keepers zoveel mogelijk de reguliere trainingen te laten volgen. In 

een training zijn namelijk voldoende voorwaarden aanwezig om dit te oefenen.  

Een keeperstrainer bij RVV Blijdorp heeft bij voorkeur zelf gekeept of speelt nog steeds als 

keeper.  

 
Ons Technisch Beleidsplan is te vinden onder Bijlage A (vanaf pagina 23) 
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6. Gedragsregels  
 

Aan het begin van het seizoen gaan trainers met ouders en kinderen om de tafel zitten. 

Tijdens deze bijeenkomst worden gedragsregels doorgenomen en op papier uitgedeeld. Als  een 

trainer hulp nodig heeft bij organisatie van deze bijeenkomst, vraagt hij hulp aan het bestuur. 

 

6.1. Algemene gedragsregels 

 Ieder lid dient respect te hebben en te tonen voor scheidsrechter, tegenstanders, leiders, 

medespelers en publiek; 

 Bij trainingen en wedstrijden dient men op tijd aanwezig te zijn. Wie te laat is meldt zich 

eerst bij de trainer;  

 Bij een schorsing of een blessure zijn de spelers verplicht om aanwezig te zijn bij de 

wedstrijden;  

 Trainers en leiders en anderen die voor de club bezig zijn moeten het goede voorbeeld 

geven; 

 Vanaf de E-teams komen er geen ouders meer in de kleedkamers. 

 De trainer/leider/teamouder van het team is (zijn) voor en na de wedstrijden en ook 

tijdens de rust aanwezig in de kleedkamer om toezicht te houden. Dit geldt zowel voor uit- 

als thuiswedstrijden; 

 Iedereen is zuinig op de spullen van de vereniging en van andere verenigingen zoals b.v. de 

materialen, kleding, velden en kleedkamers. Dit geldt dus ook bij uitwedstrijden; 

 Er wordt in de kleedkamers niet gerookt; 

 Douchen na de wedstrijd is verplicht en wij raden aan om badslippers mee te nemen; 

 Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers netjes opgeruimd; 

 Geen drugs en/of gebruik daarvan op het complex; 

 Er wordt geen enkele vorm van geweld, vandalisme of stelen getolereerd; 

 Op wedstrijddagen van de jeugd wordt er tot 12 uur geen alcohol geschonken in de kantine. 

 

6.2. Sancties indien de gedragsregels niet gevolgd worden 

Indien een speler zich in of buiten het veld ernstig misdraagt, zal daar een melding van worden 

gemaakt bij de jeugdcoördinator van het betreffende niveau door de leider/trainer. Deze zal in 

overleg met het jeugdbestuur de sanctie bepalen. Lichte vergrijpen zal de betreffende 

leider/trainer zelf in overleg met de jeugdcoördinator sanctioneren.  

Bij grotere vergrijpen zal er een strafcommissie ingesteld worden om het vergrijp te 

beoordelen en een passende straf in te stellen. 

Indien een jeugdlid drugs of aanverwante zaken op het complex bij zich heeft of nuttigt, zal 

het betreffende lid per direct voor twee weken worden geschorst en haar/zijn ouders worden 

ingelicht. Bij herhaling zal het betreffende lid per direct worden geroyeerd.  

Ouders die zich misdragen kan de toezegging tot het complex ontzegd worden en dit kan ook 

gevolgen hebben voor het lidmaatschap van het kind. 

Jeugdspelers bij wie aanwijzingen bestaan dat ze onder invloed verkeren zullen niet deelnemen 

aan de wedstrijd en/of training. 

Jeugdleden die zich schuldig maken aan een (seksuele) intimidatie zullen per direct worden 

uitgesloten voor de volgende wedstrijd en/of training . De strafcommissie bepaalt in overleg 

met de jeugdcoördinator de definitieve sanctie. 
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Binnen RVV Blijdorp wordt niet gediscrimineerd op ras, geslacht, seksuele  geaardheid en/of 

geloofsovertuiging. Leden die zich hieraan schuldig maken, worden per direct voor de volgende 

wedstrijd en/of training uitgesloten. De strafcommissie bepaalt in overleg met de 

jeugdcoördinator de definitieve sanctie. 

 

 

6.3. Trainingen 

 Materialen worden gezamenlijk naar het trainingsveld gebracht en weer opgeruimd op teken 

van de trainer; 

 Scheenbeschermers zijn verplicht; 

 Gedurende het seizoen is wekelijks trainen verplicht voor alle spelers;  

 Er wordt gepaste kleding dragen tijdens trainingen m.b.t. de weersomstandigheden;  

 Na het trainen is douchen verplicht. 

 

6.4. Wedstrijden  

 Spelers dienen tijdens de wedstrijd scheenbeschermers te dragen; 

 Na de wedstrijd is douchen verplicht. Wij raden aan om badslippers mee te nemen. 

 Selectieteams komen in trainingspak naar de wedstrijd. 

 

6.5. Tips voor ouders  

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk kijken naar de verrichtingen van uw 

zoon of dochter; 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en het team, maar laat het coachen over 

aan de trainer. Blijf altijd positief, wordt bij verlies niet boos. Winnen is leuk, maar 

verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal; 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren; 

 Als uw kind talent heeft, wordt dit heus wel opgemerkt; 

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen; 

 Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een aantal zaken en/of 

voorvallen. Tips zijn altijd welkom. Indien dit het geval is kunt u in overleg met de 

desbetreffende trainer of leider op een doordeweekse avond een afspraak maken; 

 Indien u echt met voetbal bezig wilt zijn, kunt u zich natuurlijk aanmelden bij RVV Blijdorp 

voor een functie en/of volg eventueel een verkorte cursus van de KNVB; 

 Wij verwachten dat ouders beschikbaar zijn voor vervoer naar uitwedstrijden; 

 Bij de training/wedstrijd willen wij geen ouders op het veld, alleen begeleiding; 

 Ouders laten de kinderen tijdens de training/wedstrijd over aan trainers/leiders; 

 Wij verwachten dat ouders beschikbaar zijn voor bardiensten en wassen van kleding; 

 Als het nodig is, zullen wij u aanspreken op het gedrag van uw kind. 
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7. Het samenstellen van de teams 
 

7.1. Uitgangspunten bij het samenstellen 

 De teams van de pupillen niet te groot maken; 

 De spelers worden op basis van hun leeftijd in een team ingedeeld door de jeugdcoördinator 

na overleg met de technisch coördinator (en dus niet door de ouders); 

 Meisjes worden t/m E- pupillen gewoon bij jongens ingedeeld. Daarna wordt in overleg met 

de ouders bekeken of de meisjes in een meisjesteam gaan spelen of in een jongensteam 

blijven spelen; 

 Het spelen van voetbal op het eigen spelniveau is leuker en leerzamer dan wekelijks onder 

of boven je niveau te moeten spelen. 

 

7.2. Teamindeling  

We streven naar een limiet bij de E- en F- pupillen van maximaal 10 spelers per team. Dit 

betekent wanneer de limiet bereikt is er geen nieuwe spelers meer worden aangenomen. 

 

Het samenstellen van de E- en F- pupillen teams gebeurt op basis van geboortejaar. Deze 

spelers worden ingedeeld door de jeugdcoördinator, eventueel na overleg met de technisch 

coördinator. 

 

Het selecteren van jeugdspelers binnen een jeugdafdeling vindt plaats op basis van 

voetbalkwaliteiten, trainingsinzet, gedrag en geboortejaar. Deze indeling vindt plaats door de 

coördinator en de technisch jeugdcoördinator. Dit is alleen van toepassing indien er voldoende 

jeugdspelers zijn in een bepaalde leeftijdscategorie.  

 

In iedere leeftijdscategorie zal door de jeugdcoördinator gescout worden om alle talentvolle 

spelers in beeld te hebben.   

 

In de maand mei worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd, zodat de teamindeling voor 

het volgende seizoen bepaald kan worden. 

 

 Per leeftijdscategorie streven wij naar 4 selectieteams: 2 1e-jaar en 2 2e-jaars teams. 
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8. Begeleiding van spelers 
 

Verantwoordelijkheid van en toetsing door Hoofd Jeugdopleiding en samenspraak met 

voorzitter.  

 

Om een optimale begeleiding te bereiken hebben het Hoofd Jeugdopleiding en de 

coördinatoren tweemaandelijks een overleg met de trainers (4x per seizoen).    

 

Uitgaande van de leeftijdskenmerken zal de juiste trainer bij de juiste groep worden ingedeeld. 

Het is een wereld van verschil, ook op prestatief niveau, kinderen van 9 jaar of bijna 

volwassenen van 18 jaar te trainen en te begeleiden. Uit de praktijk blijkt dat de trainer of 

leider zijn actief spelende kind volgt in de voetbal opleiding bij RVV Blijdorp.  

 

Ook blijkt dat de functie van jeugdleider en vrijwillige jeugdtrainer t/m de E-teams moeilijk te 

splitsen is. 

 

Voor het begeleiden van jeugd zal vanaf het seizoen 2012-2013 een bewijs van goed gedrag 

worden gevraagd van de leiders/trainers, de kosten hiervan zijn voor rekening van RVV 

Blijdorp.   

 

8.1. Taken en verantwoordelijkheden jeugdleider  

 Stimuleert sportief en correct gedrag;  

 Stelt zich op de hoogte van de veiligheidsaspecten (blessures, ongevallen); 

 Zorgt ervoor dat hij weet wie verantwoordelijk is en waar wat te vinden is (ijs, verband, 

brancard etc.); 

 Verstrekt informatie aan spelers over wedstrijden en trainingen; 

 Regelt het vervoer bij uitwedstrijden; 

 Houdt toezicht op het naleven gedragsregels; 

 Motiveert spelers en ouders bij actief deelnemen aan activiteiten; 

 Houdt toezicht op materialen bij wedstrijden (ballen en doeltjes); 

 Zorgt voor vervanging indien hij zelf ziek of verhinderd is; 

 Is lid van RVV Blijdorp.  

 

8.2. Taken jeugdtrainer  

Hij verzorgt trainingen voor het team en is hier op voorbereid; 

 Zorgt voor het materiaal (opruimen van de spullen); 

 Is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal; 

 Ziet er op toe dat er wordt gedoucht en de kleedkamer netjes wordt achtergelaten; 

 Verzorgt materiaal en heeft hier de controle op; 

 Is op tijd aanwezig; 

 Bij ziekte of verhindering zorgt hij zelf voor vervanging en geeft zijn afwezigheid door aan 

jeugdcoördinator; 

 Overlegt met jeugdcoördinator en leider; 

 Houdt toezicht op de gedragsregels en kleedkamers; 

 Houdt de trainingsopkomst bij; 

 Begeleidt het team tijdens wedstrijden; 

 Is lid is van de vereniging; 
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 Maakt evt. in overleg met de leider een opstelling; 

 Sluit aan bij georganiseerd overlegmoment en thema-avonden; 

 Bij afwezigheid jeugdleider neem hij diens taken over. 

 

8.3. Taken zaterdagcoach/leider lagere teams  

 Verstrekt informatie aan spelers over wedstrijden en trainingen; 

 Begeleidt het team tijdens wedstrijden (vanaf D); 

 Maakt evt. in overleg met de leider een opstelling; 

 Is lid van RVV Blijdorp; 

 Bij afwezigheid jeugdleider neem hij diens taken over. 

 

8.4. Taken van de teamouder 

  Zorgt ervoor dat de wedstrijdkleding bij toerbeurt door ouders wordt gewassen 

 Verzorgt het invullen van het wedstrijdformulier; 

 Houdt toezicht in de kleedkamers (douchen/aankleden en schoonmaken, bij 

thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de tegenstander); 

 Bij thuiswedstrijden is hij de gastheer voor de tegenstander; 

 

8.5. Taken jeugdcoördinator D, E, F, MP 

 Organiseert periodiek overleg met trainers/leiders; 

 Houdt toezicht op naleving jeugdbeleidsplan; 

 Bemiddelt bij knelpunten met ouders; 

 Inname van alle aanmeldingsformulieren van de jeugd; 

 Geeft alle aanmeldingsformulieren door aan secretaris voor inschrijving bij de vereniging, 

bij KNVB en bij de penningmeester; 

 Gaat samen met Hoofd Jeugdopleiding gesprek aan met potentiële leden en ouders om te 

bespreken wat onze verwachtingen zijn over van inzet zowel lid als ouders; 

 Is lid van RVV Blijdorp 

 Coördinator treedt toe tot technisch bestuur. 

 

8.6. Taken Hoofd Jeugdopleiding  

 Is verantwoordelijk voor teamindeling, in overleg met de desbetreffende jeugdcoördinator; 

 Houdt toezicht op naleving jeugdbeleidsplan; 

 Is verantwoordelijk voor organisatie opleidingen jeugdkader; 

 Brengt beschikbare trainers/leiders voor het komende seizoen in kaart; 

 Is aanspreekpunt voor KNVB; 

 Is aanspreekpunt voor aanmelden van nieuwe jeugdleden; 

 Gaat samen met desbetreffende jeugdcoördinator in gesprek met potentiële leden en 

ouders om te bespreken wat onze verwachtingen zijn over van inzet zowel lid als ouders; 

 Is verantwoordelijk voor toetsing nieuwe leden; 

 Geeft alle nieuwe jeugdleden het boekje “Welkom bij RVV Blijdorp”;  

 Treedt toe tot technisch bestuur. 

 

Het vervullen van deze functie valt onder de lange termijn doelstellingen.  
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8.7. Cursussen/Opleidingen  

RVV Blijdorp is bereid cursussen en opleidingen aan te bieden. Per individueel geval wordt 

bekeken wat er aan cursussen of opleidingen nodig is. Voorwaarde voor volgen van een cursus of 

opleiding is dat een trainer bereid is zich voor een bepaalde periode (cursusafhankelijk) te 

binden aan de club. 
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9. Jeugdbestuur 
 

Het jeugdbestuur bestaat uit minstens 5 leden en komt maandelijks bijeen, 1x per kwartaal is 

er overleg met het hoofdbestuur over de voortgang van zaken. 

Het jeugdbestuur ziet toe op de uitvoering van het jeugdbeleidsplan. 

 

Specificatie taken jeugdbestuur staat vermeld in bijlage B: 

 

Voorzitter jeugdbestuur: 

Geeft leiding aan het jeugdbestuur en is eerste aanspreekpunt t.a.v. jeugdbeleid voor het 

hoofdbestuur en andere belanghebbenden. 

 

Secretaris jeugdbestuur: 

Ondersteunt de voorzitter inzake algemene zaken en draagt zorg voor een adequate 

afhandeling van de administratieve zaken. 

 

Hoofd jeugdopleiding 

Geeft leiding aan technisch bestuur dat naast hem bestaat uit de coördinatoren van de 

verschillende afdelingen.  

 

Wedstrijdsecretaris 

 

Algemeen Lid 

 

 

Al deze functionarissen zijn aanspreekpunt voor ouders, coördinatoren op hun specifiek gebied. 
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10. Communicatie 
 

10.1. Overlegsituaties 

 

Minimaal 3 à 4 x per jaar komt het vrijwillig technisch kader van dezelfde leeftijdgroep bij 

elkaar  onder leiding van de Hoofd Jeugdopleiding.  

 

Het technisch bestuur bestaande uit Hoofd Jeugdopleiding en coördinatoren van de 

verschillende afdelingen komen minimaal 4x per jaar bij elkaar. Onderwerpen die aan de 

 orde kunnen komen zijn: 

 Het geven van trainingen;  

 De trainingsprogramma’s en opleidingen;  

 Opkomst van de spelers, sfeer tijdens de training/wedstrijd; 

 Ontwikkeling van spelers;  

 Algemene gang van zaken rond een team; 

 Indeling van de teams;  

 

 

10.2. Informatievoorziening 

 

 Boekje “Welkom” wordt verstrekt bij inschrijving en wordt ook ieder nieuw seizoen aan alle 

ouders uitgedeeld; 

 Mededelingen worden bekend gemaakt in de kantine en op de website;   

 Website www.rvv-blijdorp.nl; 

 Afgelastingen: pagina 603 op teletekst – district West 2 en op de website. 

 

 

http://www.rvv-blijdorp.nl/
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11. Randvoorwaarden uitvoering 
 

11.1. Kleding en Materialen  

 Het bestuur zorgt dat er voldoende deugdelijk materiaal aanwezig is om te trainen en te 

voetballen; 

 Alle wedstrijdteams worden zoveel mogelijk via sponsering voorzien van wedstrijdkleding, 

echter hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De kleding blijft bij elkaar en wordt 

per toerbeurt gewassen; 

 Voor iedere trainer/coach wordt zoveel mogelijk via sponsering een coachjas beschikbaar 

gesteld; 

 Alle uitgedeelde kleding, trainingspakken, etc. dient aan het eind van het seizoen te worden 

ingeleverd. Uiteraard ook bij het verlaten van de vereniging; 

 De ter beschikking gestelde kleding, tassen, trainingspakken, jassen etc. van spelers blijven 

eigendom van RVV Blijdorp. 
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Bijlage A – Technisch gedeelte beleidsplan RVV Blijdorp 

12. Doelstelling technisch beleidsplan 
Doelstelling technisch beleidsplan 
 

12.1. Algemeen. 

Het technisch plan is geschreven voor de jeugd van RVV BLIJDORP, voor nu en voor de 

toekomst. 

Dit plan heeft als doel te komen tot: 

 kwantitatief/ kwalitatief voldoende jeugdspelers; 

 geschoolde trainers; 

 goed functionerend/ ervaren kader en begeleiding en behoud van jeugdspelers 

voor seniorenelftallen; 

 doorstroming eigen jeugd naar het 1e team van RVV BLIJDORP. 

 

12.2 Praktische vertaling 

Het doel van RVV BLIJDORP is om de selectieteams op een zo’n hoog mogelijk niveau 

te laten  

spelen. 

Hierbij dienen de volgende teams prestatiegericht te zijn: 

 A1 en A2 Toekomst  

 B1 en B2 Toekomst  

 C1 en C2 Toekomst  

 D1 tot D2  

 E1 tot E4 

 F1 tot F4 

 
De overige teams dienen zo ingedeeld te worden, dat deze zo goed mogelijk aansluiten bij  

bovengenoemde selectieteams 
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13. Leiding/begeleiding 

 

 Voor een praktische uitvoering van dit plan zijn goede (bege-)leiders noodzakelijk. Dit 

zijn individuen die samen willen werken en dit technisch beleidsplan positief willen 

ondersteunen en uitvoeren. Te onderscheiden in twee categorieën, namelijk: 

- (Bege)leiders voor Prestatieteams 

- (Bege)leiders voor Recreatieteams 

 

 Trainers/leiders Prestatieteams voldoen aan de volgende criteria: 

 Bezitten kennis/ervaring op (redelijk) niveau; 

 Leiders werken in teamverband samen met de jeugdtrainer; 

 Beiden zijn prestatief ingesteld; 

 Trainers zijn of worden gediplomeerd. 

 

 (Bege)leiders Recreatieteams voldoen aan de volgende criteria: 

 Zijn enthousiast; 

 Goede omgang met de jeugd; 

 Kunnen functioneren als grens- en/of scheidsrechter (niet altijd noodzakelijk). 

 

 Algemeen  is het streven naar 2 begeleiders per team en leiders worden gestimuleerd  

cursussen te volgen. 

 

13.1. Trainers selectie groepen 

 Per leeftijdsgroep dienen er gediplomeerde of qua kennis/ervaring gelijkwaardige 

trainers aanwezig te zijn (minimale termijn 1 jaar). 

 

Categorie Opleiding 

A1 Oefenmeester 3 

B1 Juniorentrainer  

C1 Juniorentrainer 

D1 Pupillentrainer 

E1 Pupillentrainer 

F1 Pupillentrainer 

Keepers Scholing en/of ervaring 

 

 D1 en E1, junioren en pupillen, seizoen 2012- 2013 junioren of pupillentrainer 
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 De werkzaamheden van de selectietrainers zijn: 

 werken volgens het technisch plan van V.V. BLIJDORP 

 trainen, begeleiden en coachen van het eigen selectie team 

 sturen en (bege-)leiding geven aan overige jeugdtrainers/ leiders uit de eigen 

leeftijdscategorie 

 (actief) deelnemen aan het 3 maandelijks technisch overleg 

 houden van 3 maandelijks overleg met eigen leeftijdscategorie 

 3x per jaar (begin van het seizoen; rond de winterstop en einde van het seizoen) 

status overzicht (vorderingen/stagnaties) eigen selectiespelers 

 

13.2. Trainers overige teams  

 Hiervoor dienen (indien mogelijk) capabele personen te worden aangetrokken die het 

 technisch plan ondersteunen c.q. uitvoeren. Deze trainers krijgen wat de oefenstof 

 (voor trainingen) betreft ondersteuning van de selectie trainers van de eigen 

 leeftijdsgroep.  

 

 Voor de toekomst dezelfde trainingsavond plannen voor alle selectie teams. 

 Verwachte voordelen zijn: 

 alle selectiespelers aanwezig; 

 mogelijkheid doorschuiven spelers; 

 trainers kunnen elkaar assisteren, vervangen, coachen etc.; communicatie/ 

overleg perfect mogelijk.  

 

 De trainingstijden per week zijn als volgt: 

 voor de selectieteams 2x per week 1¼ uur, voor recreatieteams in principe 1x 1¼ 

uur.  
 

13.3. Trainersoverleg selectieteams 

 De coördinator van desbetreffende afdeling organiseert minimaal 2 x per half jaar een 

 technisch overleg (alle selectietrainers). Dit periodiek overleg (volgens een van tevoren 

 vastgesteld schema) zal door een van de aanwezigen worden genotuleerd en zodoende 

 schriftelijk worden vastgelegd. 
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14. Selecteren/ selecties 
 

 Het initiatief hiervoor ligt bij de technisch coördinator. Hij organiseert half 

 december/ januari een bijeenkomst met alle selectietrainers, pupillencoördinator, 

 juniorencoördinator, teneinde een 1e voorlopige selectie te kunnen vaststellen. Eind 

 april gebeurt dit opnieuw op identieke wijze met het doel de uiteindelijke voorlopig 

 selectie voor het nieuwe seizoen vast te kunnen stellen. De voorlopige teamindeling van 

 R.V.V. BLIJDORP wordt voor het eind van het seizoen gepubliceerd. 

 

14.1. Een leeftijdscategorie hoger in de selectie 

 

Wie? Talentvolle spelers 

Waarom? Om deze talenten onder de maximale weerstand te laten trainen en 

spelen 

Hoe? Volledig: Speler traint en speelt een leeftijdscategorie hoger 

 

Onvolledig: Traint na winterperiode op basis van eenmaal per week 

mee met een leeftijdscategorie hoger 

Wanneer? Volledig: Na “breed” overleg aan het begin van het seizoen 

Onvolledig: Na “goedkeuring” van het technisch overleg na de 

winterstop Hoe bepalen? 

Door middel van zeer regelmatig overleg en met een inschatting van 

ieders belangen 

Wie 

beslissen? 

Technisch overleg R.V.V. BLIJDORP Jeugd 

 

NOOT: Eind mei stromen alle spelers door die op basis van hun leeftijd het volgende 

seizoen een leeftijdscategorie hoger moeten spelen! 

 

14.2. Spelers lenen  
 

Wanneer? Bij blessures en/- of schorsingen 

Welke speler? In principe de betere speler 

Hoe? 

 

Door goed onderling overleg, ten laatste op donderdagavond 

voorafgaand aan de bedoelde wedstrijd 

Wie bepalen? 

 

De selectie trainer met een juiste inschatting van ieders 

belangen (TJC/ hoofd opleiding) in overleg met de betrokken 

(bege)leiders 
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15.  Wedstrijden 

  

De selectieteams van de F- en E- afdeling (F2, F1, E2, en E1) spelen hun wedstrijden 

conform de reglementen van de K.N.V.B. Dit houd in dat alle wedstrijden gespeeld dienen 

te worden met 7 spelers (7 tegen 7). 

 De overige selectieteams (D2, D1, C2, C1, B2, B1, A2, A1) spelen hun wedstrijden ook 

conform de reglementen van de K.N.V.B. Dit houd in dat alle wedstrijden gespeeld dienen 

te worden met 11 spelers (11 tegen 11). 

 

 Inhoud trainingen 
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16. Inhoud trainingen 

Per leeftijdscategorie worden globaal de volgende doelstellingen nagestreefd: 

 

  F- pupillen: ontwikkelen van techniek, leren beheersen van de bal. Hierbij word het 

circuitmodel in acht genomen. De coördinator zorgt vooraf met behulp van trainers 

voor het opzetten van het circuit. Waarin leren beheersen van de bal centraal staat. 

Hierbij draaien alle trainers door en komt elk kind tot dezelfde ontwikkeling.  

  E- pupillen: ontwikkelen van basistechnieken en basisinzichten.Hierbij word het 

oefen- toepassen- model in acht genomen die word ontwikkeld door de TJC in 

samenwerking met leeftijd coördinator. Hierbij wordt er in een oefen/toepassen- 

circuit getraind. 

  D- pupillen: leren basisvaardigheden te vertalen naar wedstrijdsituaties. 

  C- junioren: ontwikkelen van teamtaken en posities/ linies. 

  B- junioren: rendement van handelen in teamtaken 

 A- junioren: leren winnen van de wedstrijd en in dienst van teamprestatie 

voorbereiden. 

 

Alle 11 tegen 11 leeftijdsteams (bovenbouw) trainen in verkleinde partijvormen, dit 

verschilt per leeftijd. Wat er per training centraal staat. 

 

16.1. F- pupil 6 t/m 8 jaar 

 TRAININGSSTOF 

 Aandachts-/uitgangspunten:  

 spelenderwijs met bal leren voetballen; 

 inspelen op de fantasiewereld van het kind met veel afwisseling in de training en 

veel herhalingen van de leerstof;  

 voor iedereen is een bal beschikbaar;  

 ruime ervaring op laten doen met het beheersen van de bal, vooral individueel 

veel balcontacten;  

 de tijd optimaal benutten: geen lange wachtrijen (b.v. bij afronden); groep indien 

nodig splitsen in 2 of meer subgroepjes;  

 rekening houden met de specifieke leeftijdskenmerken van een F-pupil, zoals 

weinig concentratievermogen en individuele gerichtheid.  

 

 Inhoud:  

 dribbelen, drijven, stoppen, aannemen;  

 jongleren, passen, mikken, schieten;  

 diverse combinatie- en afrondingsvormen (b.v. dribbelen en passen/schieten);  

 veel scoringselementen (b.v. poortjes mikken);  
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 veel kleine partijspelen (4:4): spelers krijgen meer ruimte om te voetballen dan 

bij grote partijtjes (minder weerstand), waardoor zij de bal beter leren 

beheersen en hun technische vaardigheden goed kunnen ontwikkelen;   

 accent ligt eerder op het stimuleren van acties dan op overspelen;  

 bij balbezit: scoren, bij balverlies: doelpunten voorkomen;  

 geen conditietraining en geen krachttraining; 

  

 Tips begeleiding / training:  

 als je iets wil uitleggen, doe het dan meteen voor. Zet de spelers van tevoren 

daar waar je ze wilt hebben en houdt de uitleg kort;  

 ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende variatie;  

 benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Het gaat hen niet om 

de punten, maar om de beleving. Bewaar het speelse in ze, zodat ze niet 

gehinderd worden om te presteren. Het prestatie-element komt vanzelf, wanneer 

ze zich met anderen willen gaan meten;  

 houdt rekening met het taalgebruik. Gebruik geen moeilijke woorden als 

aanbieden, vrije ruimte, diep gaan of positie, etc.. Probeer hun taal te spreken: 

houd de bal goed bij je, zorg dat je hem niet kwijt raakt, probeer de bal af te 

pakken, etc.  

 

 

16.2. E- pupil 8 t/m 10 jaar 

 In deze fase gaat het om het verder ontwikkelen van de techniek. 

 

 TRAININGSSTOF 

 Aandachts-/uitgangspunten:  

 spelers leren door hen veel aan de bal te laten;  

 ideale leeftijd voor het aanleren van nieuwe bewegingen: veel trainen op 

technische vaardigheden;  

 vervolgens trainen op veldbezetting en teamorganisatie (voor, achter, links, 

rechts: laten rouleren);  

 oefeningen uitvoeren in vereenvoudigde wedstrijdsituaties: veel spel- en 

basisvormen.  

 inspelen op belevingswereld van de E-pupil en zingeving oefeningen en regels 

duidelijk maken;  
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  Inhoud:  

 afhankelijk van niveau geringe weerstand invoeren;  

 basistechnieken en traptechnieken;  

 1:1 duels en 1:2-combinaties;  

 lummelen met accent op nauwkeurige passing en balverwerking;  

 veldbezetting: bij balbezit vrijlopen, bij balverlies tegenpartij dekken en bal 

veroveren (voor, achter, links, rechts);  

 geen conditietraining en geen krachttraining; 

 

 Tips begeleiding / training:  

 als je iets wil uitleggen, doe het dan meteen voor. Zet de spelers van tevoren 

daar waar je ze wilt hebben en houdt de uitleg kort;  

 ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende variatie;  

 benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Bij lang niet elke E-

pupil gaat het al om de punten maar om de beleving. Het willen of moeten winnen 

staat vaak een ontwikkeling van het spel in de weg;  

 houdt rekening met het taalgebruik van het kind. Gebruik geen moeilijke woorden 

als knijpen, kort, in de rug, positie houden, vrije ruimte etc.. 

 

16.3. D- pupil 10 t/m 12 jaar 

 In deze fase gaat het om het ontwikkelen van het inzicht in voetballen. 

 Het ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en algemene 

 uitgangspunten in  de hoofdmomenten balbezit tegenpartij en balbezit. 

 

 TRAININGSSTOF 

 Aandachts-/uitgangspunten:  

 oefenstof relateren aan de wedstrijd;  

 bepaling doel van de training en keuze voor de juiste basisvorm;  

 techniek vanuit wedstrijdsituatie ontwikkelen;  

 inzicht in teamorganisatie ontwikkelen (eerst accent op het voorkomen van 

doelpunten en het veroveren van de bal en vervolgens het opbouwen, aanvallen en 

scoren);  

 de bedoelingen van de oefening / spelbedoeling duidelijk (zichtbaar / 

herkenbaar) maken;  

 het manipuleren van de weerstanden (makkelijker of moeilijker maken) en het 

gebruiken of aanpassen van de spelregels.  

 let op balaanname, verwerking en voortzetting.  
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 Inhoud:  

 werken met aangepaste weerstand;  

 direct spel;  

 breedte / diepte in het spel (onderlinge afstanden);  

 spelhervattingen (bv. vrije trappen, ingooien, corners);  

 schijn- en passeerbewegingen;  

 verdedigende technieken;  

 taakaanduidingen posities, positiespel (met en zonder bal);  

 conditietrainingen: loop- en springscholing; geen krachttraining; 

 traptechniek verder ontwikkelen.  

 

 Tips begeleiding / training:  

 geef voor de training aan wat je wilt gaan doen, dat motiveert de spelers, dan 

weten ze waarover het gaat;  

 doe de spelvorm met een aantal spelers voor, terwijl je het uitlegt; ze begrijpen 

het best door de oefenvorm te zien;  

 houdt de uitleg kort en bondig;  

 zet zoveel als mogelijk is van tevoren klaar, zodat geen kostbare voetbaltijd en 

concentratie verloren gaat;  

 als je merkt dat de concentratie verslapt, varieer dan;  

 doe een groot beroep op het samenspel, ze zijn er rijp voor.  

 

16.4. C- junior 12 t/m 14 jaar 
 

 In deze fase gaat het om het verder ontwikkelen van het inzicht gekoppeld aan de 

 communicatie. 

 Het verder ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en algemene 

 uitgangspunten in de hoofdmomenten balbezit tegenpartij en balbezit. 

 

 TRAININGSSTOF 

 Aandachts-/uitgangspunten:  

 voetballen: meer zonder dan mét bal; meer met je hoofd dan met je benen;  

 bedoelingen duidelijk maken bij balbezit en balbezit tegenpartij: indien dit 

onvoldoende is, dan zal de ontwikkeling stagneren;  

 positiespel is voorwaarde om met elkaar doelpunten te voorkomen, de bal te 

veroveren om vervolgens te kunnen opbouwen, aanvallen en scoren;  

 goede techniek, uitspelen van ‘1 tegen 1’-situaties en communicatie zijn 

belangrijke voedingsbronnen voor positiespelen om overtalsituaties te creëren;  

 let op balaanname, verwerking, passing en opendraaien naar de vrije ruimte.  

 leren voor ontvangst van de bal gezien te hebben waarheen de bal gespeeld moet 

worden.  



  Jeugdbeleidsplan december 2012 
 

32 
 

 

 Inhoud:  

 verhoging weerstand oefeningen;  

 verbaal en non-verbaal aanbieden;  

 positiespelen gericht op enerzijds het voorkomen van doelpunten en bal 

veroveren en anderzijds opbouwen, aanvallen en scoren;  

 breedte / diepte in het spel (onderlinge afstanden);  

 uitbreiding verdedigende technieken: storen, afschermen opbouw tegenpartij, 

afjagen vastzetten, duel om de bal;  

 uitbreiding / verfijning van passeertechnieken, ‘1 tegen 1’-duels: 

handelingssnelheid vergroten;  

 creëren en uitspelen van overtalsituaties;  

 conditietrainingen: loop- en springscholing; geen krachttraining;  

 traptechniek verbeteren, timing- koppen.  

 

 Tips begeleiding / training:  

 heb oog heb voor individuele tekortkomingen en problemen;  

 leg verwachtingen ten aanzien van prestaties niet te hoog;  

 geef duidelijk toelaatbaarheidsgrenzen aan en wijs spelers regelmatig op hun 

verantwoordelijkheid als teamspeler;  

 leg de trainingen regelmatig stil als de spelbedoelingen niet duidelijk genoeg zijn 

en/of deze verkeerd worden uitgevoerd; laat spelers zelf de fouten constateren, 

bedoelingen achterhalen en oplossingen aandragen.  

  

16.5. B- junior 14 t/m 16 jaar 

 In deze fase gaat het om het rendement van handelen. 

 Hetgeen waar de speler talent voor heeft verder ontwikkelen (“wie is geschikt voor 

 welke positie”). 

 Leren omgaan met verschillende speelwijzen (eigen team en tegenstander). 

 

 TRAININGSSTOF 

 Aandachts-/uitgangspunten:  

 ontwikkelen teamtaken, taken per linie en taken per positie;  

 ontwikkelen individuele bijdrage aan het resultaat van de wedstrijd;  

 het accent komt nu te liggen op het complete eisenpakket: Techniek, Inzicht en 

Communicatie;  

 warming-up.  
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 Inhoud:  

 kleine en grote wedstrijdvormen (en afgeleide vormen);  

 wedstrijdvormen leren qua afronding, wie doet wat;  

 dode spelmomenten als corners en vrije trappen oefenen;  

 1:1 spelen op tempo, zowel verdedigend als aanvallend coachen;  

 diverse positiespelen beoefenen van 2:1 tot 7:7;  

 passing en verwerking van de ballen.  

 

 Tips begeleiding / training:  

 denk aan het karakter van de warming-up; voorkom blessures (zie bovenstaande);  

 geef voor de aanvang van de training aan wat je wilt doen; dat motiveert de 

spelers en ze weten waarover het gaat;  

 geef een korte uitleg en laat de bedoeling zien;  

 leg het spel stil indien het niet goed gaat en geef korte uitleg, blijf coachen tot 

het beter gaat.  

 betrek de spelers in het klaarzetten/opruimen van het materiaal, ze zijn 

medeverantwoordelijk hiervoor;  

 wees consequent in de benadering van de spelers.  

 

16.6. A- junior 16 t/m 18 jaar 

 In deze fase gaat het om het leren winnen van een wedstrijd, taaktrainingen per 

 positie, leren om in dienst van teamprestatie te spelen. 

 

 TRAININGSSTOF 

 Aandachts-/uitgangspunten:  

 specialisatie van het individu;  

 rendement van handelen vergroten, mentale aspecten ontwikkelen (het doen en 

laten);  

 leren gebruik te maken van tekortkomingen van anderen en teamkwaliteiten;  

 weerstand oefeningen opvoeren tot 100%;  

 de junioren klaarstomen voor het seniorenvoetbal;  

 optimale wedstrijdmentaliteit bewerkstelligen.  

 

 Inhoud:  

 diverse positie- partijspelen beoefenen;  

 aandacht aan warming-up;  

 wedstrijdsituaties simuleren en trainen (bv. vrije trappen, corners);  

 conditietrainingen;  

 fysieke trainingen;  
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 aandacht blijven besteden op traptechniek, balaanname en zuiverheid van 

inspelen.  

 

 Tips begeleiding / training:  

 denk aan het karakter van de warming-up; voorkom blessures (zie bovenstaande);  

 geef voor de aanvang van de training aan wat je wilt doen; dat motiveert de 

spelers en ze weten waarover het gaat;  

 geef een korte uitleg en laat de bedoeling zien;  

 leg spel indien nodig stil en geef korte uitleg met, indien nodig, voorbeelden;  

 betrek de spelers nadrukkelijk bij de training, ze zijn er rijp voor.  
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17. Leeftijdskenmerken 

 

 Leeftijd  Doel   Inhoud 

F pupillen 

6 – 8 

jarigen 

 

 

Start fase, leren 

beheersen van 

de bal  

 

T I C Vaardigheidsvormen:  

Richting, - snelheid, - nauwkeurigheid                                        

Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en samen 

met de ander. 

Veel ruimte laten voor zelf ontdekken                                                                                        

Ff Veel laten scoren ( succes beleven), doelen niet te 

klein  

Wennen aan de bal , medestander en tegenstander  

via kleine partijspelen- Pingelvormen. 

Snel afgeleid 

Kan zich niet lang concentreren, concentratie is nog niet belangrijk 

Te speels om zo te voetballen als ouderen dat wel van hem/haar verwachten, plezier 

staat voorop. 

Hij/zij is individueel gericht:, dat is prima, heeft nog  geen gevoel om dingen samen te 

doen 

Het beperkt zich veelal tot: aannemen, dribbelen, drijven, een trap naar voren en een 

schot op doel, eigen initiatief bevorderen; pingelen mag. 

Geen eisen stellen aan het voetballen, vooral durf en vertrouwen zijn belangrijk. 

 

 

 Leeftijd  Doel   Inhoud 

E pupillen 

 

8 – 10 

jarigen 

 

 

Basisspel 

rijpheid 

T I C Spelinzicht en technische vaardigheid 

ontwikkelen door middel van vereenvoudigde 

voetbalsituaties 

Motorisch leren 

Veel op techniek trainen 

Veel balcontact 

Veel spel- en wedstrijdvormen, kleine partijen ( 2 x 2 

en 4 x 4 ) 

Kleine partijspelen en eenvoudige positiespellen 

Mikken / scoren en pingelvormen 

Basisvaardigheden leren moet centraal staan 

Leren samenspelen 

Technische vorming onder weerstand, dus in 

wedstrijdsituaties 

 

Al veel meer bereid deel uit te maken van het team, sportieve wedstrijdhouding 

De ideale leeftijd om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen 

Samenspel in de vorm van de eerste echte combinaties 

Het dekken en vrijlopen gaan ze beter begrijpen 
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Leren omgaan met leiding en met medespelers 

Eigen initiatief bevorderen, pingelen mag. 

 

 

 Leeftijd  Doel   Inhoud 

D pupillen 

 

10 – 12 

jarigen 

 

 

Basisspel 

rijpheid 

T I C  Spelinzicht en technische vaardigheid 

ontwikkelen door middel van vereenvoudigde 

voetbalsituaties 

Veel op techniek trainen 

Veel balcontact 

Alle technische oefeningen uitvoeren 

Technische vorming onder weerstand, dus in 

wedstrijdsituaties 

Positie- en partijspelen ( 2 x2 en 4 x4 ) 

Begrippen als vrij lopen en dekken echt oefenen 

Veel spelsituaties trainen ( opbouw van achteruit) 

Aandacht voor handelingssnelheid, positiespellen  

( 4 x1, 3 x 1,  4 x 2).  

Meer geneigd zich te meten met anderen. 

Kan het aan in teamverband een doel na te streven, kan omgaan met winst en verlies 

Accepteert wedstrijdleiding en instructies van trainers / leiders 

Accepteert correcties van trainers / leiders  

D pupillen spelen 11 tegen 11 in een opstelling (1-4-3-3) 

Het gaat nu vooral om het ontwikkelen van het inzicht in het spel 

Omgaan met de grootte van het speelveld, de spelregels, de opstelling 

Zelfvertrouwen en durf om te voetballen zijn belangrijk.  

 

 Leeftijd  Doel   Inhoud 

C junioren  

 

12 – 14 

jarigen 

Wedstrijd 

rijpheid 

T I C Teamtaken, taken per linie en posities 

ontwikkelen door kleine en grote wedstrijdvormen 

Technische vaardigheden, trainen onder weerstand 

Aandacht voor handelingssnelheid 

Bal behandelingssnelheid. Positie spelen 3 x1 en 4 x 2 

oefenen 

Wedstrijdtactiek, taken per linie 

Geen krachttraining 

Geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met anderen neemt toe, 

wedstrijdmentaliteit kweken 

Controle over emotie, gezonde lichaamsverzorging 

In deze leeftijd kan zich een groeispurt voordoen 

De C speler is voornamelijk bezig met wat zich bij de pupillen begon te ontwikkelen: 
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vrijlopen en samenspelen 

Taakgericht werken,  de taken die aan een bepaalde positie kleven, worden zichtbaar 

en worden 

 geleidelijk opgepikt. 

Aandacht voor individuele problemen. 

Acceptatie van positieve kritiek 

Initiatief nemen en coachen wordt belangrijk. 

 

 

 Leeftijd     Doel    Inhoud 

B junioren 

 

14 – 16 

jarigen 

Wedstrijd rijpheid T I C 

Teamtaken, taken per 

linie en posities 

ontwikkelen door kleine 

en grote wedstrijdvormen 

Groei in de lengte zet door, minder controle over de ledematen 

Pubertijd met alle kenmerken lusteloosheid, onredelijk en humeurigheid 

Winnen is belangrijker dan ooit, wil zich graag bewijzen 

De speler waagt zich aan acties die voor het team weinig rendement hebben 

Het tempo is hoger, er wordt korter gedekt 

Zijn/haar individuele mogelijkheden horen meer rendement voor het team op te 

leveren 

 

 

 

 Leeftijd     Doel    Inhoud 

A junioren  

 

16 – 18 jarigen 

Competitie rijpheid T I C 

Wedstrijd coaching 

- rendement 

wedstrijd rijpheid 

- mentale aspecten 

-  Zowel lichamelijk en geestelijk op weg naar evenwicht 

- Fysieke groei in de breedte en een zakelijke benadering van de gebeurtenissen 

- In deze leeftijdsfase wordt meestal de keus gemaakt voor prestatieve- of 

gezelligheidssport 

- Er wordt ook door de spelers onderling gelet op het spel van elkaar 

 

 

T I C = Techniek – Inzicht -Communicatie 
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18. Jeugdtrainers/-teamleiders  

 

18.1.  De RVV Blijdorp-trainer 

a) Als R.V.V. BLIJDORP-trainer schreeuw je niet steeds wat de spelers fout doen, 

maar heb je een positieve coaching; 

b) De spelers zelf laten nadenken door middel van vragen stellen, waardoor ze gaan 

ontdekken wat de trainer van ze verwacht. Door steeds de spelers te vragen, hoe 

zou het beter kunnen, hoe zou je beter kunnen dekken, samen spelen, vrij lopen of 

coachen; 

c) De R.V.V. BLIJDORP- speler moet leren ook zelf voor oplossingen te zorgen, 

hierdoor groeit het voetbalvermogen veel sneller; 

d) De creativiteit moet niet belemmerd worden door middel van een heel pakket 

opdrachten, maar zij moeten wel hun taken uitvoeren; 

e) Voetballers willen duidelijkheid, willen weten waar ze aan toe zijn. Durf ze de 

waarheid te vertellen, dan bereik je het meest; 

f) Een trainer moet zijn spelers kennen, zodat hij in staat is datgene dat hij wil 

realiseren met zijn elftal, over te brengen op de spelers; 

g) Voetbaltechnisch gezien moet een trainer-coach in staat zijn om een elftal zo 

samen te stellen dat de spelers elkaars tekortkomingen onderling compenseren op 

optimaal kunnen profiteren van elkaars kwaliteiten; 

h) De trainer laat de spelers vooral merken dat het gaat om het rendement van het 

veroveren van de bal. Het veroveren en afpakken moet ergens om gaan, bijv. na het 

veroveren van de bal een goede pass geven of om doel schieten; 

i) De R.V.V. BLIJDORP- trainer zorgt altijd voor een goede prestatiesfeer; 

j) De R.V.V. BLIJDORP- trainer moet de voetbalsituaties kunnen lezen en herkennen; 

k) Hij geeft altijd het goede voorbeeld; 

l) De trainer laat vooral merken dat hij controleert en registreert; 

m) De R.V.V. BLIJDORP- trainer moet bereid zijn samen te werken met de andere 

jeugdtrainers; 

n) De R.V.V. BLIJDORP- trainer heeft een goede houding ten opzichte van alle spelers 

met verschillende achtergronden (milieus); 

o) De R.V.V. BLIJDORP- trainer heeft altijd een goede houding ten opzichte van 

spelers met verschillende talenten. 

 

18.2. De RVV Blijdorp-teamleider 

a) Organiseert en coördineert onder verantwoordelijkheid van de trainer de 

activiteiten die noodzakelijk zijn om een optimale training en wedstrijdsfeer te 

creëren; 

b) Onderhoudt contacten met alle spelers, ouders of andere gezinsleden van zijn team 

en wordt door alle spelers en ouders of begeleiders van de spelers gerespecteerd; 
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c) Ziet toe op het gedrag van de spelers. Informeert de trainer-coach over de sfeer 

binnen het team; 

d) Regelt het vervoer voor de uitwedstrijden, toernooien en vriendschappelijke 

wedstrijden; 

e) Organiseert zonodig sfeerbevorderde activiteiten en geeft aandacht aan de 

verjaardagen van de spelers; 

f) Verricht administratieve werkzaamheden in het kader van de wedstrijden, zoals 

wedstrijdformulieren, tuchtzaken en wedstrijdgegevens. Is tevens 

verantwoordelijk voor de spelerspassen; 

g) Is regelmatig aanwezig bij of na afloop van de trainingsactiviteiten en assisteert 

indien nodig de trainer-coach bij wedstrijden en seizoensvoorbereiding; 

h) Zorgt ervoor dat bij wedstrijden indien nodig de juiste wedstrijdkleding en ballen 

aanwezig zijn; 

i) Levert een positieve bijdrage bij beslissingen in het belang van het elftal en neemt, 

indien noodzakelijk, deel aan de besprekingen met trainers, jeugdcommissie en 

jeugdcoördinator; 

 

18.3. De RVV Blijdorp- teamleider en de RVV Blijdorp – trainer: algemeen 

 De leider of trainer gaat op geen enkele wijze een  discussie aan met de spelers en 

 derden buiten de daarvoor geëigende momenten. 

1. Indien er zich problemen voordoen binnen een elftal dient de leider of trainer dat te 

melden bij de jeugdcoördinator.  

2. De leider of trainer stelt zich op als motivator van de groep en ziet toe dat de 

gemaakte afspraken  richting trainer-spelers en derden strikt worden opgevolgd. 

3.  De leiders en trainers gedragen zich in woord en   daad op een zodanige wijze 

(richting scheidsrechter, tegenstander en bestuur enz.), dat er geen schade wordt 

toegebracht aan de goede naam van de vereniging. 

4. De leiders en trainers mogen niet in en nabij de kleedkamer(s) en rondom de 

voetbalvelden, wanneer zij in functie zijn, met alcoholhoudende dranken rondlopen. 

5. De leiders en trainers mogen niet in en nabij de kleedkamer(s) roken. Tijdens de 

wedstrijden (dug-out) wordt u vriendelijk verzocht het roken te beperken. 

6. De jeugdbestuursleden en de jeugdcoördinator, aanwezig bij een wedstrijd, zullen zich 

niet met de opstelling bemoeien. 

7. De leider en/ of trainer mag geen afspraken maken met de trainers van het 1e en het 2e. Dit 

moet via of alleen met toestemming van de jeugdcoördinator of via de jeugdsecretaris. 

8. In alle voorkomende gevallen die afwijken van het  reglement, alsmede als er sprake is van het 

niet   volgen van de (reeds) gemaakte afspraken, beslist de jeugdcoördinator/hetjeugdbestuur 

en zijn deze als eindverantwoordelijke aan te merken. 
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18.4. Bij verhindering van selectietrainer(s)  

(zijn de onderstaande regels van toepassing)  

 De trainer moet hiervan de jeugdcoördinator in kennis te stellen (reden). 

 De trainer dient zelf zorg te dragen voor een vervanger (selectietrainer).  

 Indien trainingen door omstandigheden worden geannuleerd, 

moet hij de jeugdcoördinator hierover inlichten en zelf, of de leider, zorgen dat de 

spelers worden afgebeld. 

 Bij algehele afgelasting wordt er, indien het veld het toelaat altijd getraind. 

 Indien de trainer andere activiteiten organiseert bij algehele afgelasting (dus niet 

traint) moet hij hierover de jeugdcoördinator inlichten. 

 

18.5. Het uitnodigen van een speler uit een ander (selectie)team 

 

 Voor het uitnodigen van een speler(s) uit een ander team zijn vanaf 01 augustus 2012 

de volgende regels van toepassing: 

1. Het uitnodigen van een spelers uit een ander team, kan alleen geschieden na overleg / 

toestemming met de betreffende trainer. Hierbij geldt wel, dat het hoogste team 

altijd voorrang geniet; 

2. Alleen 2e- jaars spelers mogen uitgenodigd worden voor een hogere leeftijdscategorie. 

(voor uitzonderingen zie punt  7); 

3. U dient uw verzoek voor donderdag 20.00 uur door te geven aan de betreffende 

trainer. Alleen bij uitzonderlijke gevallen (bv. ziekte) voor vrijdag 21.00 uur; 

4. Bij doordeweekse wedstrijden minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd; 

5. De trainer van het team waarin de speler ‘normaal’ in speelt, dient de speler uit te 

nodigen; 

6. Een speler van een selectieteam, 1e / 2e team, is verplicht aan het verzoek te voldoen. 

Indien hij niet aan het verzoek wil voldoen is hij die wedstrijddag automatisch 

geschorst voor het team waarin hij ‘normaal’ in speelt; 

7. Bij geen overeenstemming tussen de betreffende trainers beslist de 

jeugdcoördinator; 

8. Toestemming geven door een Jeugdcommissie en/of Bestuurslid is niet toestaan; 

9. U dient de hiervoor bestemde formulieren z.s.m. in te leveren bij de jeugdcoördinator. 

 

 

18.6. Toegevoegde regels 
 

HET UITNODIGEN VAN EEN A SPELER VOOR EEN SENIORENTEAM.  
 

1. Het uitnodigen van een A / B junioren voor een seniorenteam, kan alleen met 

toestemming van de betreffende trainer en/of jeugdcoördinator. 
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2. Bij extreme gevallen kan de Jeugdvoorzitter en de jeugdvoorzitter, bij afwezigheid 

van de trainer(s), toestemming verlenen. 

3. U dient uw verzoek voor donderdag 22.00 uur door te geven aan de A trainer en/of 

jeugdcoördinator. Alleen bij uitzonderlijke gevallen (b.v. ziekte) voor zaterdag 18.00 

uur. 

4. Bij doordeweekse wedstrijden minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd. 

5. A1 spelers mogen niet uitkomen in een 4e team of lager. 

6. Indien een A speler, op zondag, niet in de basis staat van het 1e elftal, mag hij op 

zaterdag mee spelen met A1. 

7. De spelerskaarten liggen na zaterdag 18.00 uur in de postbak van de jeugdcoördinator  

8. De A trainer en/ of jeugdcoördinator zal de betreffende speler hierover inlichten. 

9. U dient de hiervoor bestemde formulieren z.s.m. in te leveren bij de jeugdcoördinator. 

10. De spelerskaarten dienen uiterlijk op maandag voor 18.00 uur teruggelegd te worden in 

de postbak van de jeugdcoördinator. 

 

 

18.7. Regels selectieprocedure (indien mogelijk) 

 

1. De 1e selectieteams (A t/m D) moeten bestaan uit zo veel mogelijk 2e jaars spelers. Bij 

een selectie van dertien spelers mogen er maximaal drie 1e jaars deel uitmaken van het 

team. 

2. De 2e selectieteams (A t/m D) moeten bestaan uit zoveel mogelijk 1e jaars spelers. Bij 

een selectie van dertien  spelers mogen maximaal drie 2e jaars spelers deel uitmaken 

van het team. De 2e jaars spelers moeten wel een zodanige kwaliteit bezitten dat men 

deel uit kan maken van het 1e team. 

3. Bij de F teams is er een tweedeling in de competitie. De eerste vier teams worden 

automatisch ingedeeld in een competitie van bijna alleen maar 2e jaars F spelers om 

weerstand te verhogen. De overige F teams in een competitie van bijna alleen maar 1e 

jaars F teams. 

4. Bij de E groep moeten de teams E1 en E2 bestaan uit zoveel mogelijk 2e jaars E 

spelers. De E3 en E4 eerste jaar selectie  De teams E3 en E4 moeten bestaan uit 

zoveel mogelijk 1e jaars E spelers.De overige teams zijn recreatieteams.  

5. Geen vriendjes bij vriendjes in de selectie en sub selectieteams. 

6. De selectieprocedure van de keepers gaat in overleg met de selectietrainers en de 

keeperstrainer. Indien de trainers het niet eens worden, beslist de jeugdcoördinator. 

7. Overige uitzonderingen zijn alleen maar toegestaan in overleg met de 

jeugdcoördinator. 

8. Komt er een speler binnen van een andere vereniging en heeft hij gespeeld in een 

(sub)selectieteam dan bepaald een selectietrainer waar hij wordt ingedeeld door hem 

eerst te testen. 
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18.8. Sterkte- en zwakteanalyse vereniging 
 

Uitgaande van de huidige situatie worden hieronder een aantal sterke en zwakke punten 

benoemd om vervolgens een aantal kansen en bedreigingen te benoemen. Deze zijn 

weergegeven in de volgende matrix: 

 

Sterke punten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwakke punten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeterpunten: 
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Bijlage B - Takenverdeling jeugdbestuur 

vastgesteld in december 2012 

 

Voorzitter  

Coördinatie en eindverantwoordelijk jeugdbestuur en jeugdbeleid  

Contactpersoon bestuur RVV Blijdorp 

Centraal aanspreekpunt KNVB 

Spreekbuis van het jeugdbestuur naar de jeugdleden, leiders en trainers toe  

Voorzitter vergadering jeugdbestuur  

Organisatie vergaderingen jeugdbestuur  (samen met de secretaris)  

 

Secretaris  

Eindverantwoordelijk secretariaat jeugdbestuur (inclusief ledenadministratie)  

Innemen en opsturen van aanmeldingsformulieren  

Afmeldingen van lidmaatschappen doorgeven aan penningmeester  

Organisatie vergaderingen jeugdbestuur  

Beheer notulen  

Jaarverslag  

Verwerken in- en uitgaande post  

Contactpersoon voor en naar de KNVB inzake administratieve verwerking (in samenspraak met 

Hoofd Jeugdopleiding)    

Administratie verweerschriften  

 

Hoofd Jeugdopleiding  

Coördinatie jeugdvoetbalbeleidsplan  

Coördinatie indeling jeugdelftallen  

Zoeken van trainers en begeleiders  

Opleiding scheidsrechters  

 

Wedstrijdsecretaris 

Coördinatie activiteiten F, E, D, C, B en A-elftallen  

Regelen van scheidsrechters  

Regelen begeleiders  

Coördinatie vriendschappelijke wedstrijden i.s.m. coördinatoren 

Coördinatie toernooien (inclusief clubtoernooi) 
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Bijlage C - Organogram jeugdbestuur 
 
 

 

 
 

Voorzitter 

 
 

Wedstrijdsecretaris 
 

 
 

Secretaris 

 
 

Technisch 
Coördinator 

 
 

Algemeen Leden 

 
 

A Trainer 

 
 

C Coördinator 

 
 

D Coördinator 

 
F en MP 

Coördinator 

 
Meisjes 

Coördinator 

 
 

C Trainers 

 
 

D Trainers 

 
 

F en MP Trainers 


