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1 Inleiding 
 

De afgelopen jaren is het ledental van Sv Colmschate ’33 enorm gegroeid. Mede hierdoor moeten het 

beleid en de organisatie worden aangescherpt en geprofessionaliseerd. Een andere reden om verder 

te professionaliseren is dat onze accommodatie op dit moment niet voldoet voor het aantal leden, dat 

op dit moment (augustus 2017) op ruim 850 leden ligt. 

Vanaf seizoen 2016-2017 hebben we een gedeeltelijke oplossing weten te bieden aan een van de 

facilitaire problemen: het tekort aan kleedkamers. Door de bouw van vier nieuwe kleedkamers voor de 

meiden is er op zaterdagen meer ruimte. Dit was één van de voorwaarden om aan een speerpunt van 

Sv Colmschate ’33 te voldoen: iedereen een veilige omgeving bieden, waarbij onder prettige 

omstandigheden kan worden gewerkt aan ontwikkeling en spelplezier. 

Vanaf seizoen 2017-2018 weten we ook ruimte in de trainingscapaciteit te creëren d.m.v. de aanleg 

van een kunstgrasveld, dat is gerealiseerd in overleg met de Gemeente Deventer. Dit was noodzakelijk 

om ons beleid en (interne) organisatie af te stemmen op de mogelijkheden en benodigdheden die onze 

vereniging met een dergelijke omvang heeft. Het groeiende ledenaantal en de potentie die onze 

jeugdafdeling heeft, verplicht ons dat doelstellingen en visies op elkaar worden afgestemd. Wat wil je 

met de jeugd? Welk niveau wil je behalen? Hoe wil je als jeugd van Sv Colmschate ’33 je eigen 

identiteit creëren dan wel behouden? Hoe wil je spelers opleiden voor het 1e elftal? Dat zijn vragen 

die worden beantwoord in dit nieuwe (jeugd)voetbalbeleidsplan 2018-2023. 
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2 Aanleiding nieuw jeugdvoetbalbeleidsplan  
 

De aanleiding voor het opstellen van een nieuw jeugdvoetbalbeleidsplan komt voort uit verschillende 

factoren. De belangrijkste reden voor een nieuw beleidsplan is dat het huidige beleidsplan gedateerd 

en verjaard is. Dit plan was gebaseerd op het ledenaantal van 2010, wat veel lager was dan het 

huidige ledenaantal. Door de nieuwe situatie die is ontstaan (meer leden, meer meidenteams, nieuwe 

Jeugdcommissie en Technische Commissie) is het ook nodig de processen en reglementen nieuw leven in 

te blazen. Ook is het door het groeiende potentieel nodig om nieuwe doelstellingen uit te spreken en 

de visie van de vereniging opnieuw onder de loep te nemen. 

Sv Colmschate ’33 heeft de intentie uitgesproken om een langetermijnvisie te bepalen. Dit betreft niet 

alleen het aanstellen van trainers, maar van alle functies binnen de gehele organisatie. We willen 

mensen aan ons binden die voor een langere termijn willen meedoen met ons plan. Tussen 2010 tot 

2015 zijn er binnen de organisatie veel vrijwilligers gekomen en gegaan. Vooral bij trainers is het 

komen en gaan een ‘probleem’, aangezien jonge trainers met potentie vaak worden opgemerkt door 

grotere clubs in de omgeving en deze jonge trainers dan (terecht) kiezen voor de sportieve ambitie. 

Voor de organisatie is dit echter erg jammer, aangezien er geen continuïteit in de kwaliteit van de 

trainingen gewaarborgd kan worden. 

Sv Colmschate ’33 wil de komende 5 jaar een structuur neerzetten, die gericht is op het behalen van de 

doelstellingen en het continueren van het spelplezier van de (jeugd)spelers. 
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3 Ambities Sv Colmschate ’33 
 

Sv Colmschate ’33 heeft ambities op zowel sportief als sociaal vlak. Zo vinden wij het enorm belangrijk 

om onze jeugd, van de Champions League tot en met de JO19-jeugd, het spelletje optimaal te kunnen 

laten beoefenen. Dit moet zijn weerslag krijgen in niveau of keuze van manier van beoefenen 

(prestatief of recreatief). Wij zijn van mening dat een goede structuur en organisatie binnen de 

vereniging dit voor onze spelende leden enorm zal bevorderen. Tevens vinden we het belangrijk dat, 

naast onze gediplomeerde trainers, ook de welwillende vaders/moeders die een team 

trainen/begeleiden, het naar hun zin hebben. Zij zijn voor de vereniging minstens net zo belangrijk als 

de gediplomeerde trainer. Dit zijn de gezonde voorwaarden waaronder wij onze ambities willen 

verwezenlijken. 

Daarnaast zijn onze ambities in de volgende punten samen te vatten: 

 Elk lid heeft de vrijheid een keuze te maken tussen prestatief en recreatief voetbal. Welke keuze 

hij/zij ook maakt, Sv Colmschate ’33 streeft naar optimaal genot in het spelletje, waarbij het 

teambelang en het individuele belang, in combinatie met plezier, voorop staat! 

 

 Elk lid moet zich kunnen ontwikkelen tot op de hoogte waar hij/zij toe reikt. Spelers moeten zich 

individueel en in teambelang ontwikkelen en dit moet plaatsvinden in een veilige omgeving, 

waarbij respect voor medespelers, begeleiders, tegenstanders en arbitrage voorop staat. Sportief 

gedrag streven we te allen tijde na. 

 

 Uniformiteit binnen de club creëren. Iedereen binnen Sv Colmschate ’33 moet trots zijn op de club. 

We zien graag onze spelers/trainers/leiders op wedstrijddagen gekleed in de kleuren van de 

club. Samen dragen wij onze club uit. 

 

 Met onze selectieteams wensen we in de manier van spelen een eigen identiteit te creëren. Dit zal 

altijd 1-4-3-3 zijn, met verzorgd positiespel en attractief voetbal, waarbij de selectieteams bij 

balbezit in een 1-3-4-3 spelen, zodat deze spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit geldt 

uiteraard vanaf de leeftijdscategorie O13. Vanaf daar wordt er op groot veld gespeeld. 

 

 De overgang naar het nieuwe seizoen/nieuwe leeftijdscategorie jaar op jaar goed begeleiden. 

Urgentie hierin ligt bij de O11-/O12-jeugd naar de O13-jeugd. Dit is de verandering van klein 

veld naar groot veld. Hierin is extra begeleiding nodig, zodat de spelers zich goed voor kunnen 

bereiden op het grote(re) veld. 

 

 De punten in het VBP goed laten bewaken en controleren. Dit is een must. We willen als club een 

duidelijke structuur en organisatie neerzetten, waarbij controle op de uitvoering ervan zeer 

belangrijk is. Dit is bepalend voor het laten slagen van het VBP. 
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4 Organisatiestructuur 

 

4.1 Functies Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie (JC) bestaat uit de volgende (vrijwillige) functies: 

– jeugdvoorzitter 

– secretaris 

– hoofd TC 

– leeftijdscoördinator JO17 en JO19 

– leeftijdscoördinator JO13 t/m JO15 

– leeftijdscoördinator JO10 t/m JO12 

– leeftijdscoördinator JO8/JO9 

– coördinator Champions League 

– leeftijdscoördinator MO11 t/m MO19 

– wedstrijdsecretaris. 

4.2 Functies Technische Commissie 
De Jeugdcommissie wordt hierin ondersteunt door de Technische Commissie (TC). Deze bestaat uit de 

volgende (vrijwillige) functies: 

– hoofd TC 

– technisch coördinator JO17 en O19 

– technisch coördinator JO13 t/m O15 

– technisch coördinator JO10 t/m JO12 

– technisch coördinator JO8 en JO9 

– technisch coördinator MO11 t/m MO19 

– technisch coördinator Champions League 

– technisch coördinator keepers. 
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5 Organogrammen 
 

Binnen Sv Colmschate ’33 willen we de taakverdeling duidelijk omschreven hebben. Zo weet iedereen 

wat hij/zij moet doen en is de organisatie/structuur binnen Sv Colmschate ’33 voor een ieder duidelijk. 

Hieronder is de structuur aangegeven met een organogram en daarna de functies met de 

bijbehorende taken. 

5.1 Organogram Jeugdcommissie 

 

 

5.2 Organogram Technische Commissie 

 

 

Organogram scouting 

 

  

Jeugdvoorzitter Sv 
Colmschate ’33 

Secretaris Hoofd TC LC JO17 en  
JO19 

LC JO13 t/m 
JO15 

LC JO10 t/m 
JO12 LC CL LC Meiden 

Hoofd TC 

Trainers 
Hoofd 

scouting 
TC JO17 en  

JO19 
TC JO13 t/m 

JO15 
TC JO10 t/m 

JO12 TC CL TC meiden 

Hoofd scouting 

Scout Scout Scout Scout 

LC JO8 en 
JO9 

Wedstrijd-
secretaris 

TC keepers 
TC JO8 en 

JO9 
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6 Functieomschrijvingen 
 

6.1 Voorzitter Jeugdcommissie 
De jeugdvoorzitter is eindverantwoordelijke binnen het jeugdbestuur van een vereniging. Ook geeft hij 

leiding aan alle functies binnen het jeugdbestuur en maakt hij deel uit van het hoofdbestuur binnen de 

vereniging. 

– Vertegenwoordigt de jeugdcommissie binnen het hoofdbestuur. 

– Voert overleg met het hoofd voetbalzaken van de vereniging. 

– Zorgt voor de juiste invulling van functies binnen de jeugdopleiding. 

– Beheert en bewaakt de jaarplanning en agenda. 

– Stelt op en bewaakt het budget van de jeugdafdeling. 

– Onderhoudt algemene contacten met gemeente en andere instanties indien het jeugdzaken betreft. 

– Stelt in samenwerking met de secretaris het jaarverslag van de jeugdafdeling op. 

– Treedt op als bemiddelaar bij problemen binnen de jeugdafdeling. 

Verder verwachten wij van onze jeugdvoorzitter dat hij communicatief sterk is, beslissingen durft te 

nemen die altijd in het belang van de vereniging zijn, affiniteit heeft met voetbal,  representatief is en 

geroemd wordt om zijn leidinggevende kwaliteiten.  

6.2 Hoofd Technische Commissie 
Bij Sv Colmschate ’33 is het Hoofd TC verantwoordelijk voor de volgende punten: 

– Het bijeenroepen en organiseren van vergaderingen. 

– Het opstellen van een agenda. 

– Aanwijzen notulist bij bijeenkomsten/vergaderingen. 

– Het maken van een actielijst voor de overige TC-leden en attenderen opvolging van afspraken. 

– Het maken van een jaarverslag van werkzaamheden van de TC. 

– Aanspreekpunt zijn voor TC-leden. 

– Verzorgen van communicatie vanuit TC richting jeugdbestuur. Hij/zij doet dit samen met de 

Jeugdvoorzitter. 

– Legt verantwoording af aan Jeugdvoorzitter. 

– Opent dossiers en registreert voorvallen/incidenten binnen de vereniging. 

6.3 Secretaris 
De secretaris is binnen het jeugdbestuur verantwoordelijk voor: 

– Het verzorgen van de agenda en verslaglegging van de JC-vergaderingen. 

– Verzorgen correspondentie van de JC. 

– Bijhouden jaarplan. 

– Coördinatie voorbereidingen van de JC-vergaderingen. 

– Onderhouden externe contacten (i.o. Jeugdvoorzitter). 

6.4 Leeftijdscoördinator 
De leeftijdscoördinator (LC) is verantwoordelijk voor de volgende taken: 

– De leeftijdscoördinator is verantwoordelijk voor het ondersteunen en mede-uitvoeren van voetbal 

organisatorische activiteiten in deze specifieke leeftijdsgroep binnen de jeugdafdeling van Sv 

Colmschate ’33. 

– Maakt deel uit van coördinatorenoverleg. 

– Ziet toe op een goede informatievoorziening naar de ouders per elftal door de leider(s). 

– Bewaakt de voortgang van de leeftijdsgroep en rapporteert hierover aan de Jeugdcoördinator 

gedurende het seizoen. 

– Is, formeel en informeel, contactpersoon voor leider(s), trainer(s), ouder(s) en speler(s) van de 

verschillende elftallen in zijn/haar leeftijdscategorie. 
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– Adviseert de Jeugdcoördinator over punten die van belang zijn voor de indeling van individuen 

voor elftallen van het nieuwe seizoen. 

– Verzorgt het overzicht van trainers, leiders en voorkeur trainingsdag(en) nieuwe seizoen voor niet-

selectieteams. 

– Bewaakt de voortgang van de organisatie en bespreekt deze met de leiders; (min. 2x per seizoen, 

bij voorkeur aan het begin en halverwege het seizoen). 

– Ziet toe op gepaste omgangsvormen tussen leiders/trainers/spelers en vice versa. Idem voor 

spelers onderling. 

– Neemt kennis van en informeert bij betrokken partijen naar de toedracht van een conflict. Hij/zij 

neemt de verantwoordelijkheid op zich tot oplossing van het conflict. Mocht dit niet lukken, dan 

wordt het conflict met de Technisch Jeugdcoördinator (evt. in overleg met de voorzitter van de 

Jeugdcommissie) besproken en bekeken hoe op te lossen. 

6.5 Technisch Jeugdcoördinator 
De Technisch Jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de volgende taken: 

– Het samenstellen van de selecties in overleg met de selectietrainers en de leeftijdscoördinator. 

– Het regelmatig bezoeken van wedstrijden in ‘zijn’ afdeling. 

– Het bezoeken van trainingen van alle trainers van ‘zijn’ afdeling. 

– Regelmatig overleg met de leeftijdscoördinator en leiders/trainers van zijn afdeling. 

– Mede zorg dragen voor het beheer van het spelervolgsysteem binnen ‘zijn‘ afdeling.  

– Uitvoeren van het technisch voetbalbeleid zoals omschreven in het VBP.  

– Evaluatie van het functioneren van de trainers en leiders in zijn afdeling en rapportage daarover 

aan de jeugdvoorzitter (tweemaal per jaar). 

– Bewaakt de uitvoering van het technisch voetbalbeleid, zoals omschreven in het VBP, en heeft hierin 

een adviserende rol richting jeugd(selectie)trainers. 

– Het dragen van de eindverantwoording t.a.v. technische zaken voor de gehele jeugdafdeling.  

– Heeft een informerende/bepalende rol bij de wisseling van een selectietrainer en een bepalende 

rol bij o.a. het selecteren van de selectiespelers en brengt de nieuwe trainer op de hoogte van de 

kwaliteiten van de spelers. Wanneer de selectietrainer en de TC er omtrent de selecties niet 

uitkomen, heeft de TC het laatste woord. De TC werkt over het algemeen langer met deze spelers 

en hebben daardoor de spelers beter in kaart. Deze situatie is voornamelijk geschetst voor trainers 

die van buiten de vereniging komen. 

– Draagt zorg voor een goede communicatie tussen en naar alle trainers binnen de jeugdafdeling en 

JC.  

– Heeft een adviserende stem bij het aanstellen van junioren(selectie)trainers en leiders. 

– Is mede verantwoordelijk voor de doorstroom van de junioren naar het seniorenvoetbal.  

– Is verantwoording verschuldigd aan en communiceert in voldoende mate met het hoofd TC. 

– Verzorgt ten minste 1 x in de zes weken een voetbalclinic voor selectie- en niet-selectietrainers met 

als doel de trainers te voorzien van oefenstof om zo de kwaliteit van de training te verbeteren en 

die de visie van de vereniging recht doet. Trainers hebben hiermee handvatten om een goede 

training te verzorgen. Deelname aan de clinics zullen voor de trainers zoveel mogelijk een verplicht 

karakter krijgen.  

6.6 Wedstrijdsecretaris 
Hoewel niet direct een lid van het bestuur, verdient het toch de aanbeveling om het profiel van de 

wedstrijdsecretaris in het VBP op te nemen. De wedstrijdsecretaris is een aanspreekpunt voor vele 

geledingen binnen de vereniging. Een goede omschrijving van de bijbehorende 

taken/verantwoordelijkheden is daarom vanzelfsprekend. De wedstrijdsecretaris voldoet aan het 

volgende profiel: 

– Onderhoudt contact met de TC en JC. 

– Verzorgt de opgave van teams (voorlopige en definitieve) en heeft hiervoor contact met de TC en 

JC. 

– Voert de teamopgaven, alsmede de ontbrekende wedstrijdsuitslagen tijdig in Sportlink in. 
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– Maakt het wedstrijdprogramma. 

– Draagt zorg voor publicatie van het wedstrijdprogramma op de website. 

– Geeft wijzigingen/toevoegingen in het wedstrijdprogramma door aan de betreffende coaches, 

contactpersoon scheidsrechters, contactpersoon veld en de Kantinecommissie en voert deze door op 

de website. 

– Is aanspreekpunt voor coaches/leiders/aanvoerders aangaande oefenwedstrijden; deze worden 

door de coaches/leiders/aanvoerders eventueel zelf geregeld en brengen de wedstrijdsecretaris 

hiervan op de hoogte. 

– Verplaatst wedstrijden of zegt deze af. 

– Is aanspreekpunt voor de consul en onderhoudsman van het terrein v.w.b. afgelastingen en 

onderhoud van de velden. 

– Controleert boetes en bespreekt deze met de betreffende coach/leider/aanvoerder. 

– Verspreidt de meest recente poule-indelingen. 

– Inventariseert mogelijke kampioenschappen en informeert de JC en TC. 

6.7 Trainers 
Binnen Sv Colmschate ’33 kennen we twee soorten trainers: selectietrainers en jeugdtrainers. Deze 

maken geen deel uit van het jeugdbestuur, maar zijn wel vertegenwoordigd in de TC. Er is bewust voor 

deze scheiding gekozen. In een groeiende vereniging, met de daarbij behorende ambities, kom je er 

niet onderuit om aan de selectieteams (= prestatief) en hun trainers hogere eisen te stellen dan aan de 

andere jeugdtrainers (= meer recreatief). Daarnaast kennen we ook nog keeperstrainers. 

6.7.1 Taken selectietrainers 
Sv Colmschate ’33 ziet in een ideale selectietrainer een persoon die: 

– Zijn team traint en begeleidt conform het beleid van de vereniging. 

– Spelers van het team gelijkwaardig behandelt. 

– Leidt en evalueert in zijn eigen leeftijdscategorie de trainersclinics. 

– Organiseert i.s.m. de TC’er de trainersclinics (min. 3x per seizoen). 

– Eventueel de jeugdtrainers in oefenstof voorziet of adviseert. 

– Contacten onderhoudt met de trainer het schaduwteam en andere selectietrainers. 

– Vergaderingen bijwoont. 

– Verantwoording aflegt aan de TC. 

– Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan overhandigen. 

6.7.2 Taken jeugdtrainers 

Aan de jeugdtrainers worden niet dezelfde eisen gesteld als aan de selectietrainers, dat wil niet 

zeggen dat ze minder serieus worden genomen en de vereniging geen voorwaarden aan ze stelt. 

Integendeel, van een jeugdtrainer wordt verwacht dat hij/zij: 

– Zijn team traint en begeleidt conform het beleid van de vereniging. 

– Trainersclinics bijwoont om de kwaliteit van de trainingen te verhogen. 

– Naar behoefte contact opneemt met een selectietrainer c.q. de TC bij vragen hoe trainingen vorm 

te geven. 

– Erop attent blijft dat spelplezier het belangrijkst is. 

– Spelers van het team gelijkwaardig behandelt. 

– Bij eventuele problemen (pestgedrag (zowel dader als slachtoffer), wangedrag, blessures, …) 

contact opneemt met de verantwoordelijke LC’er en eventueel ouders. 

– Goede contacten onderhoudt met de betreffende jeugdleider, JC, TC en selectietrainer. 

– Zorgt voor een goede voorbereiding van de training. 

– Verantwoording aflegt aan de TC. 

– Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan overhandigen. 

6.7.3 Jeugdleider 

Net als bij de wedstrijdsecretaris en de jeugdtrainer is er bij een jeugdleider geen sprake van een 

bestuursfunctie. Maar binnen onze vereniging zijn vele jeugdleiders actief. Daarom vinden we het 
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belangrijk dat het duidelijk is waar een jeugdleider voor moet staan. Veelal zijn het moeders/vaders 

die zich in willen zetten voor het team van hun kind. Het is een taak dat geen vrijblijvend karakter mag 

krijgen. Daarom kent een jeugdleider de verantwoordelijkheid voor de volgende taken: 

– Heeft de verantwoordelijkheid over de persoonlijke en groepsbegeleiding. 

– Onderhoud zo nodig contacten met de ouders.  

– Begeleiding bij wedstrijden en zo mogelijk training.   

– Behandelt groeps- en persoonlijke problemen.  

– Verzorgt de administratieve afhandelingen bij wedstrijden (wedstrijdformulier, strafrapportage en 

blessureformulier).  

– Geeft zo nodig medewerking aan de organisatie van nevenactiviteiten. 

– Ziet toe dat de instructies voor jeugdspelers worden nagekomen. 

– Is verantwoordelijk voor de wedstrijdkleding en schoonmaak van de kleedkamers die door het 

team en de tegenstander gebruikt zijn. 

– Legt verantwoording af aan de jeugdcommissie. 
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7 Selectieteams 
Sv Colmschate ’33 heeft uitgesproken weer een toonaangevende naam te willen worden binnen de 

regio. Sv Colmschate ’33 wil zich weer kunnen gaan meten met clubs als Sv Schalkhaar, Rohda Raalte 

en WSV. We hebben hierin reeds een goede inhaalslag gemaakt: elk 1e jeugdteam speelt nu 

minimaal op 1e klasse-niveau. We moeten dit niveau vasthouden en verder willen groeien. De eerste 

stap om verder te groeien is gemaakt, doordat er vanaf seizoen 2017-2018 een kunstgrasveld is 

gerealiseerd. Dit zal het niveau in positieve zin kunnen bevorderen en de club voor (jeugd)spelers nog 

aantrekkelijker maken. Sv Colmschate ’33 wil niet groot worden door het benaderen van spelers van 

andere verenigingen, maar wil juist aantrekkelijk worden gevonden door jeugdspelers van buitenaf, 

die het een uitdaging vinden om bij ons te voetballen. Hierdoor zullen we op dit niveau moeten blijven 

voetballen en soms een hoger niveau moeten bereiken. De voorwaarden hoe we dit willen bereiken zijn 

als volgt:  

– Continu blijven presteren op 1e klasse-/hoofdklasse-niveau en het niet nalaten om te promoveren. 

– Binnen de jeugdopleiding eisen stellen aan zowel trainers als spelers, waarin ontwikkeling van de 

spelers voorop staat. 

– Minimaal 2 keer in de week trainen voor alle selectieteams, bij voorkeur 3 keer, op een goede 

ondergrond, waar bij de oudste junioren (O17/O19) aan alle aspecten van het spel aandacht 

wordt besteed. Voor de ontwikkeling van de spelers is het van belang dat ze veel aan het spel 

deelnemen; een minimum van 60% speeltijd per wedstrijd moet dit waarborgen. 

– Trainers dienen feedback te geven aan de TC. Hieruit zal vaak discussie kunnen ontstaan, dit zal 

het ontwikkelingsproces van zowel speler als trainer kunnen bevorderen. 

– In de arm nemen van een techniektrainer en een loop-/coördinatietrainer. Hij/zij zal onze selectie-

elftallen voorzien van techniektraining. De loop-/coördinatietrainer zal onze spelers voorzien van 

de benodigde training op zijn gebied. 

– Het aanbieden van activiteiten voor onze eigen jeugd om de aantrekkingskracht van de vereniging 

te vergroten en zo attractief te maken voor mensen van buiten de vereniging. Denk hierbij aan 

FIFA-toernooien, realiseren van een buitenlands toernooi bij de club, teamuitjes, etc. 

– Structureel blijven ontwikkelen van spelers en kader. Hier ook naar blijven streven. Er geen 

genoegen mee nemen als de vereniging zich niet volgens het VBP ontwikkelt. 

– Spelers in hun ontwikkeling blijven volgen a.d.h.v. ons spelervolgsysteem1. Hierin kunnen we per 

seizoen bekijken hoe de spelers zich ontwikkeld hebben en is dit jaar na jaar terug te zien. Het kan 

ook de overdracht voor een eventuele nieuwe trainer bevorderen. 

– Uiteraard wordt dit spelervolgsysteem enkel gebruikt voor de ontwikkeling van de speler. 

Persoonlijke gegevens zullen te allen tijde beschermd worden en blijven strikt geheim. 

– Bezig zijn met het ontwikkelen van onze selectietrainers. Hierbij om de acht weken een overleg 

plannen tussen jeugdtrainers. Deze data moeten voor het seizoen worden vastgelegd. 

– Eisen dat elke selectie-jeugdtrainer bij de club beschikt over een TCIII-diploma. 

Om deze voorwaarden te kunnen realiseren zal er veel controle moeten worden uitgevoerd. Zo zal er 

bijvoorbeeld regelmatig bij selectieteams moeten worden gekeken om te controleren of de 

selectieteams volgens het gewenste 1-4-3-3-systeem spelen. Dit is een voorwaarde om vooruitgang te 

boeken met onze jeugdopleiding. 

                                                 
1 Het Spelervolgsysteem moet worden gevuld door selectietrainers van Sv Colmschate ’33 en vanuit de 
privacyaspecten van de individuele spelers zijn de gegevens enkel in te zien door de desbetreffende trainer die 

het rapport heeft opgemaakt, de jeugdvoorzitter en hoofd TC. De niet-selectietrainers zijn vrij om gebruik te maken 
van het spelervolgsysteem. Door de TC wordt gecontroleerd of het spelervolgsysteem daadwerkelijk wordt 

gebruikt door de selectietrainers. Het ingevulde voetbaltechnische rapport door trainers mag enkel worden 
ingezien door leden van de TC en het scoutingteam van Sv Colmschate’33, met als doel een goed beeld te 

krijgen over de individuele kwaliteiten van een speler. De rapporten in het  spelervolgsysteem mogen onder geen 
enkel beding ingezien worden door spelers, begeleiders en ouders. Een uitzondering hierin kan in overleg met de 

jeugdvoorzitter of hoofd TC worden genomen. 
In het seizoen 2017-2018 zal gebruik worden gemaakt van het spelervolgsysteem Talento, per seizoen 2018-
2019 is dat dotcomclub. 
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De TC zal ervoor moeten zorgen dat dit proces in goede banen wordt geleid. Bij geconstateerde 

problemen zal de TC in overleg treden. Is dit overleg zonder uitkomst, dan zullen wij dit terugkoppelen 

aan de Jeugdvoorzitter. De TC zal zich bezig houden met het ontwikkelen van trainers om zodoende 

de kwaliteit van de trainingen en daarmee ook het niveau van de kinderen verhoogd. 
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8 Niet-selectieteams 
Dit is een onderdeel van de vereniging welke wij de komende jaren ook willen verbeteren. Sv 

Colmschate ’33 wil meer aandacht schenken aan de leden uit de niet-selectieteams en dan met name 

de junioren. In O8/O9 en O11/O12 heeft Sv Colmschate ’33 relatief veel niet-selectieteams en dat 

aantal neemt drastisch af in O13 t/m JO19. Dit komt o.a. door de andere interesses die spelers krijgen 

of de sociaal, emotionele ontwikkeling van de speler zelf. Als we de niet-selectieteams meer aandacht 

geven, is de kans dat we een groot ledenaantal behouden en is de doorstroom naar de junioren beter 

gegarandeerd. Het spelplezier blijft uiteraard het belangrijkst. Daarnaast hebben de kinderen recht 

op voldoende speelminuten. Net als bij de selectieteams geldt voor de niet-selectieteams dat de 

kinderen minimaal 60% van de reguliere speeltijd in het veld staan. 

We moeten hier als JC en TC veel aandacht aan schenken. Dit betekent dat we de lager voetballende 

jeugd veel moeten betrekken bij activiteiten en evenementen. Hierdoor zullen zij zich meer met de club 

verbonden voelen en niet het idee hebben dat de selectieteams prioriteit binnen de vereniging hebben. 

Sv Colmschate ’33 kan dit op de volgende manier bereiken: 

– Activiteiten/evenementen organiseren waar het niet altijd om winnen draait, maar om plezier. 

– Aandacht geven aan prestaties die niet-selectieteams boeken. Via diverse social media en de 

website van Sv Colmschate ’33 de prestaties of ander nieuws laten zien. 

– Ook eisen stellen aan trainers, zodat de niet-selectieteams zich beter ontwikkelen. 

– Minimaal 1 keer in de week trainen, met de optie een tweede keer te trainen. 

– Spelers een cursus aanbieden tot bijvoorbeeld scheidsrechter. Zo zal de binding met club groter 

worden. 

– Goede communicatie naar ouders/verzorgers. 

– Als TC en JC periodiek vergaderen over niet-selectieteams. 

– Elke speler op het (recreatieve) niveau laten spelen wat bij hem/haar past.  

– Aanschaffen van kleding en materialen voor trainers en spelers lager spelende jeugd. 
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9 Doelstellingen 2018-2023 

 

9.1 Selectieteams O13 t/m O19 
Sv Colmschate ’33 wil binnen de jeugdopleiding met zoveel mogelijk spelers spelen die bij de club zijn 

begonnen/opgeleid. We willen hierin op den duur een stabiele hoofdklasser worden en een eigen 

identiteit creëren. Hiermee bedoelen we dat we herkenbaar willen spelen voor de spelers, maar ook 

voor het publiek. Dit zal altijd in een 1-4-3-3-opstelling zijn, met een attractieve opvatting, waarbij in 

balbezit in een 1-3-4-3-formatie wordt gespeeld. 

Selectieteams bestaan altijd uit 16 spelers. Dit zijn 14 veldspelers en 2 keepers. Waarbij de 2e 

keeper zijn wedstrijden speelt bij het 2-elftal. (O13-2, O15-2, O17-2, O19-2). De selectietrainer 

heeft te allen tijde de beschikking over 2 keepers. Het 2e selectieteam zou op trainingsdagen de 

keeper van het 3e team kunnen vragen (bijvoorbeeld O15-3). 

Er wordt naar gestreefd voor elk selectieteam een schaduwteam te vormen. 

De volgende voorwaarden zijn nodig om dit te kunnen bewerkstelligen: 

– Er moet binnen de vereniging een duidelijke verhouding zijn van spelers die bij de club spelen, en 

spelers die van buitenaf zijn gekomen (van de 16 spelers moeten minimaal 12 ‘Colmschate-

jongen/-meisje’ zijn. Een ‘Colmschate-jongen/-meisje’ is een speler die minimaal 3 jaar bij de 

vereniging voetbalt. 

Voorwaarden scheppen waardoor er in een (top)sportklimaat kan worden getraind en gevoetbald. 

Denk hierbij aan: 

– Capabele trainers aanstellen (minimaal Trainer/Coach III (TCIII)-diploma), die aantoonbaar spelers 

zich kunnen laten ontwikkelen en zich conformeren aan het VBP. 

– Selectieteams spelen altijd hun wedstrijden op het hoofdveld. 

– Selectieteams trainen minimaal 1 keer per week op kunstgras. Dit zal in ieder geval de training 

naar de wedstrijd zijn. Dit is vaak de laatste training in de week. 

– Selectieteams voorzien van materiaal/faciliteiten die nodig zijn om spelers maximaal te 

ontwikkelen. 

– De selectie-indelingen worden altijd in samenspraak met trainer, TC en de keeperstrainer bepaald. 

De keeperstrainer bepaalt de plaatsing van beide keepers in de selectie. 

– Spelers van buitenaf worden alleen benaderd met toestemming van de TC. Er moet een duidelijk 

doel/reden zijn waarom hij/zij benaderd wordt. 

9.2 Selectieteams O9 t/m O12 
O11 moet op den duur een stabiele hoofdklasser worden. O11 moet op een herkenbare manier spelen 

voor zowel spelers als publiek, met een attractieve voetbalopvatting. Hierbij zal altijd worden 

opgebouwd vanaf de keeper. We vinden het belangrijk dat de trainers van desbetreffende teams zich 

hieraan conformeren. Bij de O9 kijken we nog niet zozeer naar de opstelling. Wel streven we ernaar 

dat er verzorgd voetbal wordt gespeeld, maar we vinden het vooral belangrijk dat de spelers ‘baas 

zijn over de bal’. 

De O11 (per seizoen 2018/2019 ook O12) bestaat uit 9 spelers, waaronder 1 keeper. O8/O9  

bestaat uit 8 spelers. Er wordt in O8/O9 nog zonder keeper gespeeld. Een TCIII-diploma is bij de O9 

t/m O12 nog niet nodig. De reden hiervan is dat je hier niet te maken hebt met 11 tegen 11. Hier is 

TCIII namelijk wel op gericht. 

Ook bij deze jongere selectieteams wordt ernaar gestreefd voor elk selectieteam een schaduwteam te 

vormen. 
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De volgende voorwaarden zijn nodig om dit te kunnen bewerkstelligen: 

– Van de 8/9 spelers zijn alle 8/9 zelf opgeleid, of zelfstandig aangemeld van buitenaf. We 

benaderen geen spelers van buitenaf voor de O8 t/m O12-categorie. 

Voorwaarden scheppen waardoor er in een (top)sportklimaat kan worden getraind en gevoetbald. 

Denk hierbij aan: 

– Capabele trainers aanstellen, die aantoonbaar spelers zich kunnen laten ontwikkelen en zich 

conformeren aan ons VBP. 

– Selectieteams spelen hun wedstrijden altijd op het hoofdveld. 

– Selectieteams trainen minimaal 1 keer per week op kunstgras. 

– Selectieteams voorzien van materiaal/faciliteiten die nodig zijn om spelers zo optimaal mogelijk te 

ontwikkelen. 

9.3 Schaduwteams O13-2 t/m O19-2 
Sv Colmschate ’33 vindt het belangrijk dat de schaduwteams geen ondergeschoven kindje worden. In 

de schaduwteams zit wel degelijk talent; ze bestaan vaak uit 1e-jaars spelers in de betreffende 

leeftijdscategorie, die het seizoen erna door zouden moeten stromen naar het 1e selectieteam. Het 

schaduwteam dient dan ook zo hoog mogelijk moet spelen, minimaal op 2e klasse-niveau. Hierdoor 

blijven de schaduwteams dicht op het niveau van de selectieteams en is de overstap naar het 1e 

selectieteam eenvoudiger. 

De volgende voorwaarden zijn nodig om dit te kunnen bewerkstelligen: 

– Er moet een duidelijke verhouding zijn binnen de teams van spelers die bij de club spelen, en 

spelers die van buitenaf zijn gekomen (van de 14 spelers moeten minimaal 10 ‘Colmschate-

jongen/-meisje’ zijn. Een ‘Colmschate-jongen/-meisje’ is een speler die minimaal 3 jaar bij de 

vereniging voetbalt. 

Voorwaarden scheppen waardoor er in een (top)sportklimaat kan worden getraind en gevoetbald. 

Denk hierbij aan: 

– Capabele trainers aanstellen, die aantoonbaar spelers zich kunnen laten ontwikkelen en zich 

conformeren aan het VBP. Ook is het belangrijk dat de trainer zijn rol weet en zich schikt aan de 

trainer van het 1e selectieteam. 

– Spelers van buitenaf worden alleen benaderd met toestemming van de TC. Er moet een duidelijk 

doel/reden zijn waarom hij/zij benaderd wordt. 

9.4 Schaduwteams O9-2 t/m O11-2 
Ook bij deze teams vindt Sv Colmschate ’33 het belangrijk dat de schaduwteams geen 

ondergeschoven kindje worden. In de O9-2 en O11-2 zullen voornamelijk 2e-jaars spelers spelen. 

Colmschate wil dat de beste 1e-jaars spelers namelijk tegen hun eigen leeftijdsgenoten gaan 

voetballen. Zo gaan spelers uit de O11 bijvoorbeeld voetballen in de O10, en de beste 1e-jaars van 

de O9 spelen dan in de O8, conform de richtlijnen van de KNVB. In O9-2 en O11-2 zullen dus spelers 

voetballen die de selectie net niet hebben gehaald. Uiteraard krijgen zij wel de kans om zich 

gedurende het seizoen te bewijzen. 

De volgende voorwaarden zijn nodig om dit te kunnen bewerkstelligen: 

– Van de 8/9 spelers zijn ze alle 8/9 zelf opgeleid, of zelfstandig aangemeld van buitenaf. We 

benaderen geen spelers in de O8-/O12-categorie van buitenaf. 

Voorwaarden scheppen waardoor er in een (top)sportklimaat kan worden getraind en gevoetbald. 

Denk hierbij aan: 

– Capabele trainers aanstellen, die aantoonbaar spelers zich kunnen laten ontwikkelen en zich 

conformeren aan het VBP. 
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– Schaduwteams trainen altijd op dezelfde tijden als de 1e selectieteams. Zij trainen bij voorkeur 

naast elkaar op het veld. Dit doen we om een goede onderlinge band te houden tussen de 1e 

selectieteams en de schaduwteams. Ook het uitwisselen van spelers en in circuits trainen wordt 

hiermee gemakkelijker gerealiseerd. Zo bespaar je trainingsruimte, krijgen spelers een goede 

band met elkaar en wordt voorkomen dat de schaduwteams een ondergeschoven kindjes worden. 

9.5 Talententeams O8 en O10 
Onze talententeams in de pupillen zijn O8 en O10. Dit zijn de teams die ingedeeld zijn in een 

competitie met enkel 1e-jaars teams. Jongens die bijvoorbeeld uit de O9-1 naar de O11-categorie 

gaan, komen dan ook het eerste jaar in de O10. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen. Als een speler 

bijvoorbeeld te getalenteerd is om in de O10 te spelen, zal hij direct doorgaan naar de O11-1. De 

talententeams dienen bij voorkeur zo hoog mogelijk ingedeeld te worden. We moeten ervan uitgaan 

dat er op den duur competities komen waarin onze O8 en O10 enkel tegen leeftijdgenoten zullen 

spelen, dus ook allemaal 1e-jaars. Mocht dat niet zo zijn, dan spelen onze talententeams minimaal 2e 

klasse. Zo spelen ze onder hoge weerstand en kunnen ze zich beter voorbereiden op het seizoen erna, 

waarin zij in de O9-1 of de O11-1 moeten spelen. 

De volgende voorwaarden zijn nodig om dit te kunnen bewerkstelligen: 

– Van de 8/9 spelers zijn ze alle 8/9 zelf opgeleid, of zelfstandig aangemeld van buitenaf. We 

benaderen geen spelers in de O9-/O11-categorie van buitenaf. 

Voorwaarden scheppen waardoor er in een (top)sportklimaat kan worden getraind en gevoetbald. 

Denk hierbij aan: 

– Capabele trainers aanstellen, die aantoonbaar spelers zich kunnen laten ontwikkelen, en zich 

conformeren aan ons VBP. 

– De spelers uit de talententeams trainen/spelen op den duur een aantal keer mee met de 1e 

selectieteams en de schaduwteams (O9-1 + O9-2, O11-1 + O11-2). Hierdoor kunnen ze wennen 

aan het niveau en hogere weerstand. 

– De trainer moet bereid zijn om te werken met enkel 1e-jaars spelers. Dit is een enorme uitdaging, 

maar wel een mooie uitdaging. Het liefst stellen we voor deze teams jonge trainers aan, die zelf 

technisch goed onderlegd zijn. Ook moet de trainer uiteraard e.e.a. kunnen overbrengen op de 

spelers. 
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10 Voetbaltechnische aspecten 
 

10.1 Selectie & scouting 
Sv Colmschate ’33 wil de ontwikkeling van spelers goed in kaart hebben. Hierbij gaat de voornaamste 

aandacht uit naar de jongste jeugd: O8 t/m O12. De reden hiervan is dat in die leeftijdscategorieën 

simpelweg de meeste spelers lopen en we in deze leeftijdscategorie veel ogen nodig hebben. We 

willen talenten jong ontdekken omdat de weg om hen ‘te kneden’ nog lang is. 

We willen dit in kaart brengen d.m.v. het bekijken van de spelers door het team van scouts en de TC. 

De scouts bekijken wedstrijden en trainingen aan de hand van een aantal criteria. Dit doen de scouts in 

samenwerking met de TC. Op deze manier willen we kijken waar de talenten spelen, welke spelers er 

hoger/lager moeten spelen, en hoe we onze jeugdopleiding kunnen optimaliseren. 

10.2 Doelstelling scouting 
Het scoutingsteam en de TC hebben als doelstelling om de volledige O8 t/m O13 in kaart te brengen. 

Hierop willen we anticiperen door alle spelers op hun plek in te delen. Ook is de instroom vanaf de 

Champions League (mini's) heel belangrijk. Als er spelers vanaf de Champions League instromen in 

O8/O9, dan moet daar melding van worden gemaakt, zodat de scouts deze spelers kunnen bekijken 

en ook op hun kwaliteiten kunnen indelen. 

De scouts bekijken en beoordelen de spelers op de volgende criteria: 

– mentaliteit 

– techniek 

– balbeheersing 

– schotkracht 

– tactiek (positionering in het veld, hoe vrij te lopen, etc.) 

– conditioneel 

– vaardigheden 

– coachbaarheid. 

Het streven is om alle teams minimaal 3 keer per seizoen te bekijken. Dit zal zijn: 2 keer voor de 

winterstop (september-december) en 1 keer na de winterstop (februari-mei). De scouts en de TC zitten 

2 keer in het jaar bij elkaar om de gang van zaken door te nemen en spelers uit te lichten. De laatste 

bijeenkomst is met de leeftijdscoördinatoren, scouts, trainers en TC. Deze zal dan gaan over de 

(voorlopige) selectie-indeling voor het nieuwe seizoen. 

De TC is verantwoordelijk voor het samenstellen van de (voorlopige) indelingen voor het nieuwe 

seizoen. Zij zullen zich, naast het eigen oog, laten adviseren door de trainers, scouts en 

leeftijdscoördinatoren. Eens per half jaar leveren de trainers formulieren in waarmee elke speler wordt 

uitgelicht. Zij zijn verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van dit formulier. De TC zal dit tijdig 

aankondigen. 

De junioren worden ook bekeken, alleen wordt dat minder vaak gedaan. De reden hiervan is dat er 

veel minder juniorenteams zijn dan pupillenteams. We hebben dit dan ook sneller in kaart. Dit betekent 

uiteraard niet dat we deze indelingen minder belangrijk vinden. 

10.3 Samenstelling jeugdteams 
SV Colmschate wil dat alle leden worden ingedeeld op de leeftijd waarin zij thuishoren. Er kunnen 

altijd exceptionele gevallen voorkomen, waarin een speler een jaar eerder doorgaat naar een hogere 

leeftijdscategorie. Deze speler moet uiteraard extreem getalenteerd zijn en zowel de speler, TC als 

scouting moeten het erover eens zijn dat het bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de speler.  
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Schematisch ziet de indeling van de pupillen- en juniorenteams met leeftijden er als volgt uit: 

Pupillen 08-jeugd 7 jaar 

O9-jeugd 8 jaar 

O10-jeugd 9 jaar 

O11-jeugd 10 jaar 

O12-jeugd 11 jaar 

O13-jeugd 12 jaar 

O14-jeugd 13 jaar 

O15-jeugd 14 jaar 

 

Junioren O17-jeugd 15 en 16 jaar 

O19-jeugd 17 en 18 jaar 

 

Hierbij is de leeftijd van het kind op 1 januari bepalend. 

Samenstelling selectieteams, schaduwelftallen en talenteams 

De samenstelling van de bovenstaande teams is als volgt: 

Jongens O9-1 Selectieteam 

O9-2 Schaduwteam 

O8-1 Talententeam (1e-jaars O9-spelers) 

 

O11-1 Selectieteam 

O11-2 Schaduwteam 

O10-1 Talententeam (1e-jaars O11-spelers) 

 

O13-1 Selectieteam 

O13-2 Schaduwteam 

O12-1 Talententeam (1e-jaars O13-spelers) 

 

O15-1 Selectieteam 

O15-2 Schaduwteam 

O14-1 Talententeam (1e-jaars O15-spelers) 

 

O17-1 Selectieteam 

O17-2 Schaduwteam 

 

O19-1 Selectieteam 

O19-2 Schaduwteam 

 

Meiden O11-1 Selectieteam 

O11-2 Schaduwteam 

 

O13-1 Selectieteam 

O13-2 Schaduwteam 

 

O15-1 Selectieteam 

O15-2 Schaduwteam 

 

O17-1 Selectieteam 

 

O19-1 Selectieteam 
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11 Uitgangspunten indeling teams 
 

De TC bepaalt, in samenspraak met het scoutingteam, leeftijdscoördinatoren en de trainers de 

indelingen. We streven ernaar dat de O8- t/m O12-teams over respectievelijk 8 tot 9 spelers 

beschikken. Bij de selectieteams in de categorieën O13 t/m O19 zijn dit 16 spelers per team. Voor de 

overige teams in deze leeftijdscategorieën streven we naar teams van 14 spelers. De selectietrainers 

stellen de selecties samen in samenspraak met de TC. De keepers worden ingedeeld in samenspraak 

met de technisch coördinator Keepers. 

11.1 Selectieteams 
Bij het indelen van de selectieteams moet de hand van de TC goed zichtbaar zijn. De TC bestaat uit 

mensen die al langere tijd bij de vereniging betrokken zijn en het talent binnen de club goed in kaart 

hebben. De TC zal in de selectieprocedure bepalen, waarbij de hoofdtrainers van de desbetreffende 

teams ondersteunen, welke keuzes er worden gemaakt voor de selectie van het nieuwe seizoen. 

Hiermee wordt tevens voorkomen dat een (nieuwe) trainer zijn keuze moet bepalen aan de hand van 3 

à 4 oefenwedstrijden of trainingen. Indien een kind van een TC-lid of selectietrainer in het geding is, 

zal er in breder verband worden beoordeeld. 

Bij de samenstellingen van de teams worden de volgende criteria en uitgangspunten gehanteerd: 

– De beste spelers van de leeftijdscategorieën spelen in de hoogste teams, mits zij hiervoor open 

staan. 

– Spelers met uitzonderlijke talenten, die ver boven het niveau van het selectieteam uitsteken, kunnen 

in een hogere leeftijdscategorie worden geplaatst in samenspraak met de TC, scouting en de 

trainers van beide elftallen, alsmede de ouders/verzorgers van het kind en het kind zelf. 

– De talententeams bestaan enkel uit 1e-jaars. Hierin zijn geen uitzonderingen te maken. Er kan een 

enkele keer een speler uit een lagere leeftijdscategorie meedoen, mits dit zijn ontwikkeling ten 

goede komt (bijvoorbeeld: een speler O9-1 met de O10 mee laten doen). 

11.2 Niet-selectieteams 
Bij het indelen van de niet-selectieteams wordt gebruikt gemaakt van de beoordelingsformulieren die 

de betreffende trainers/leiders hebben ingediend, het oordeel van het scoutingteam en van de 

leeftijdscoördinator. De beoordelingsformulieren kent een aantal aspecten waarop het kind wordt 

beoordeeld: algemene persoonlijkheidskenmerken (sociaal gedrag, coachbaarheid, 

doorzettingsvermogen, etc.), technische vaardigheden (balcontrole, handelingssnelheid, passing, etc.) en 

tactische vaardigheden (beweging zonder bal, coaching medespelers, inzicht, etc.). De 

beoordelingsformulieren worden alleen door de TC gebruikt. Net als bij het hiervoor aangehaalde 

spelervolgsysteem geldt dat Sv Colmschate ’33 de wetgeving omtrent het registreren en bewaren van 

persoonsgegevens volgt. 

Bij de samenstellingen van de teams worden de daarnaast de volgende criteria en uitgangspunten 

gehanteerd: 

– Getalenteerde 1e-jaars spelers, die op het moment nog niet goed genoeg zijn voor de selectie, 

zullen in het schaduwelftal worden geplaatst, om hem/haar klaar te stomen voor het selectieteam 

het seizoen erop. 

– Elke speler, jongen of meisje, speelt op zijn/haar eigen niveau. 

– De teams niet te groot maken. 

– Meiden mogen tot de O17 de keuze maken in welk team zij willen voetballen. Als zij bij de 

jongens willen voetballen, schikken wij ons hierin. Vanaf de O17 ontmoedigt de KNVB om meiden 

op deze leeftijdscategorie mee te laten spelen. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend. 

Sv Colmschate ’33 volgt deze lijn. 
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11.3 Samenstellingen 
De samenstellingen van de selectieteams is als volgt: 

08-/O9-1 De O8-1 en O9-1 tellen 8 spelers. Hierbij hebben we het over 5 veldspelers, 
2 wisselspelers en 1 keeper. Deze zullen alle 8, mits beschikbaar, afreizen 
richting de wedstrijden. 

O10-/O11-/ 
O12-1 

Deze teams tellen 9 spelers. Hierbij hebben we het over 6 veldspelers, 2 
wisselspelers en 1 keeper. Deze zullen alle 9, mits beschikbaar, afreizen 
richting de wedstrijden. Per seizoen 2018/2019 is dit 10 spelers, waarbij er 
7 veldspelers zijn. 

O13-/O14-1 De O13-1 en O14-1 kent een selectie van 16 spelers. Hierbij betreft het 14 
veldspelers en 2 keepers. De wedstrijdselectie zal bestaan uit 13/14 spelers. 
1 keeper + een andere speler zullen meedoen in de O13-2. 

O15-1 De O15-1 kent een selectie van 16 spelers. Hierbij betreft het 14 veldspelers 
en 2 keepers. De wedstrijdselectie zal bestaan uit 13/14 spelers. 1 keeper + 
een andere speler zullen meedoen in de O15-2. 

O17-1 Bij de O17-1 streven we naar een selectie van 16 spelers. Dit betreft 14 
veldspelers en 2 keepers. De wedstrijdselectie zal bestaan uit 13/14 spelers. 
1 keeper + een andere speler zullen meedoen in de O17-2. 

O19-1 Bij de O19-1 streven we naar een selectie van 16 spelers. Dit betreft 14 
veldspelers en 2 keepers. De wedstrijdselectie zal bestaan uit 13/14 spelers. 
1 keeper + een veldspeler zullen meedoen in O19-2. 

 

11.4 Samenstellingen niet-selectieteams 
Bij de niet-selectieteams in de O8- t/m O12-categorie streven we naar 8 à 9 spelers per team. Bij de 

leeftijdscategorieën O13 t/m O19 streven we naar het limiet van 14 spelers per team, inclusief 1 

keeper. 

De selectietrainers hebben te allen tijde de mogelijkheid om extra spelers aan hun training toe te 

voegen, mits er spelers vanuit het schaduwelftal worden gevraagd. Spelers mee laten trainen uit een 

selectieteam van een leeftijdscategorie lager gaat altijd in overleg, waarbij de ontwikkeling van de 

desbetreffende speler voorop staat. 

11.5 Overgang naar seniorenteam 
Bij spelers die over moeten naar de senioren, zal de seniorencommissie ingelicht worden. Uiteraard zal 

hierin overleg komen met de TC en seniorencommissie. 

Spelers die in aanmerking komen voor 1e of 2e seniorenteam (heren) zullen worden aangedragen 

door de TC.  In overleg met de hoofdtrainer van het 1e seniorenteam zullen er spelers gaan 

meetrainen. 

11.6 Bekendmaking indelingen nieuwe seizoen 
Sv Colmschate ’33 streeft ernaar de definitieve indelingen zoveel mogelijk in het begin van de maand 

juni bekend te maken. Wij willen spelers de mogelijkheid bieden om voor een andere club te kiezen, 

mochten zij het niet eens zijn met de indeling. Niemand binnen de vereniging is gebaat bij een 

ontevreden speler. Uiteraard is ons streven alles zo goed mogelijk in te delen en ontevreden spelers te 

voorkomen. 

We willen de spelers die in de selectieprocedure hebben meegedraaid persoonlijk op de hoogte 

stellen waarom hij/zij mogelijk niet zijn gekozen voor het selectieteam. Zij verdienen het om de 

beweegredenen van de TC en de trainer te horen. Bij voorkeur nodigen we de speler uit op het terrein 

van de vereniging en voert de trainer het woord, waarbij een lid van de TC aanwezig is. Mocht er 

geen TC-lid aanwezig kunnen zijn, zal de trainer aan de TC rapporteren. 

Dit protocol geldt alleen voor de spelers die de selectieprocedure voor de O13-1 t/m O19-1 hebben 

doorlopen. 
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11.7 Selectieprocedure 
Tussen half mei en half juni komen alle selectieteams in een selectieprocedure. Selectieteams trainen 

dan met de spelers die geselecteerd zijn door de trainer, al dan niet in overleg met de TC. Zij trainen 

en spelen wedstrijden. De nieuwe trainer is verantwoordelijk voor het organiseren van de wedstrijden 

en trainingen. Hij zal dit te allen tijde rapporteren aan de TC. Ook zal de trainer een TC-lid meenemen 

in de communicatie naar spelers, waarin de oefenduels en trainingen worden aangekondigd. De TC 

moet op de hoogte zijn van alle activiteiten rondom de selectieprocedure. 

11.8 Dispensatie 
Onder dispensatie wordt verstaan dat een speler een jaar langer in een leeftijdscategorie mag spelen 

dan dat zijn geboortedatum rechtvaardigt. Een dispensatieaanvraag kan worden gedaan bij de 

KNVB. Sv Colmschate ’33 verleent in principe geen dispensatie. Uiteraard zijn er wel uitzonderingen. 

Sv Colmschate ’33 dient enkel een aanvraag tot dispensatie in bij een fysieke (te klein bijvoorbeeld) of 

een sociaal-emotionele reden. Uiteraard willen we niemand het spelplezier ontnemen, maar we dienen 

bijvoorbeeld geen aanvragen in omdat ‘het vriendje van’ in de leeftijdscategorie blijft. 

Dispensatieaanvragen worden beoordeeld door de TC. 

11.9 Vervroegd over gaan naar leeftijdscategorie 
Incidenteel kunnen we te maken krijgen met bovengetalenteerde voetballers. Voor deze kinderen kan 

het voor de ontwikkeling de beste keuze zijn om vervroegd door te schuiven naar een volgende 

leeftijdscategorie. Dit wordt bepaald door de TC, in overleg met het scoutingteam en de trainers. 

Uiteraard zullen de meningen van de trainers en het scoutingsteam worden meegenomen in de keuze 

om een speler vervroegd door te schuiven, maar de TC bepaalt of een speler vervroegd wordt 

doorgeschoven. 

11.10 Selectiecriteria Sv Colmschate ’33 
Doordat het niveau van de jeugdteams de afgelopen jaren gestegen is, worden de criteria uiteraard 

ook hoger. Voor onze selecties letten ons scoutingteam, de TC, trainers en de leeftijdscoördinatoren op 

de volgende ‘eigenschappen’ van een speler: 

– Mentaliteit: Hoe ga de speler om met teleurstellingen? Is de speler coachbaar? Gaat de speler 

respectvol om met medespelers, tegenstanders en de arbitrage? 

– Vaardigheden: passing, aannames, inspelen goede been, hoe speelt de speler onder druk, 

voetenwerk, baltechniek, duels. 

– Motoriek: wendbaarheid, startsnelheid, snelheid op lange afstanden, vermogen wenden/keren, 

hoog/laag ritme, loophouding. 

– Spelinzicht: Kijk naar medespelers, wanneer moet ik knijpen/kantelen, naleven van teamtaken en 

afspraken, coaching naar andere spelers. 

Dit zijn de bepalende criteria, maar uiteraard moeten we ook rekening houden met de groeispurt 

waarmee elke speler in zijn jeugd te maken krijgt. Hierdoor kan een speler een periode fysiek anders 

bewegen. De motoriek is misschien even wat minder. Hier moeten we ons als staf goed van bewust zijn. 

In voorkomende gevallen kan de fysiotherapeut van de vereniging hierin een rol in spelen. Hij kan 

betreffende speler helpen deze fysiek lastige periode door te komen. 

Voor de spelers met een mindere motoriek moet de rest van de criteria zeer goed zijn. Op  een aantal 

posities kun je uitstekend presteren met een mindere motoriek, bijvoorbeeld op de positie van een 

centrale verdediger of een centrumspits. Bij de overige posities moeten de criteria aanmerkelijk sterker 

zijn. Naast het motorische criterium wordt ook het emotionele-sociale criterium bekeken. Het zou 

bijvoorbeeld kunnen dat een speler om de een of andere reden niet toe is aan een stap naar de 

selectie. Dit geldt voor de jeugd vanaf de O11, in de O8 t/m O10 is dit minder van toepassing. 
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11.11 Selectiecriteria keepers 
De selectiecriteria voor de keepers zijn geheel toegewijd aan de technisch coördinator Keepers. De 

technisch coördinator Keepers adviseert de TC en de (selectie)trainers. Ook zal hij de andere 

keeperstrainers begeleiden in de wijze van training geven en begeleiding. De keeperstrainers letten 

op de volgende criteria: 

– snelheid 

– duiken 

– reflex 

– trap 

– vangen 

– ballen vanaf de zijkant 

– coaching van verdediging 

– uitstraling 

– spelopvatting 

– trainingsopkomst 

– 1-op-1-situaties 

– Atletisch 

– meevoetballen 

– inzicht. 

Vanaf de O11 willen we dat spelers zelf de keuze maken om keeper te worden. Als een 

trainer/leeftijdscoördinator van mening is dat het voor een speler verstandig is om te gaan keepen 

omdat hij er aanleg voor heeft, zal e.e.a. overlegd worden met de TC en daarna ook met de ouder en 

speler. Als de speler dit liever niet wil, dan laten we hem gewoon voetballen. We willen dat het een 

vrije keuze is van de speler om te gaan keepen. 

11.12 Spelerstekort 
 

11.12.1 Selectieteams 

Bij de selectieteams O13 t/m O19 moeten altijd minimaal twee fitte wissels mee; bij de O8- t/m O12-

categorie 1 wissel. 

De trainer is verantwoordelijk voor een tijdig inzicht van zijn selectie voor de wedstrijddag. Bij een 

eventueel spelerstekort wordt verwacht dat de trainer het probleem oplost met het schaduwteam van 

zijn leeftijdscategorie of met de selectietrainer van een lagere leeftijdscategorie. Komen de 

selectietrainers er onderling niet uit, dan nemen ze contact op met de TC. Samen met de TC wordt 

gekeken naar een goede oplossing. Het is belangrijk om te weten of er een tijdelijk spelerstekort is of 

dat dit voor langere tijd kan zijn. De TC bepaalt uiteindelijk welke beslissing er genomen wordt en 

communiceert dit met de betreffende trainers. 

De volgende criteria worden gehanteerd: 

– Bij een tijdelijk spelerstekort kan er een beroep worden gedaan op een speler uit het 2e 

selectieteam of op een speler uit een lagere leeftijdscategorie. 

– Bij een tijdelijk spelerstekort kan er een beroep worden gedaan op een speler uit een lagere 

leeftijdscategorie, die eerst bij zijn eigen groep speelt en vervolgens aansluit. 

– Wanneer er een speler uit een selectieteam wordt doorgeschoven zonder dat deze bij zijn eigen 

team speelt, moet hij in de basis staan bij het hogere selectieteam. 

– Bij een langdurig spelerstekort kan het zijn dat een speler van een ander team voor een langere 

periode wordt doorgeschoven. 

In de afweging bij deze criteria betrekt de TC de persoonlijke ontwikkeling van het individu en de te 

halen doelstelling, zoals beschreven in dit VBP. 
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11.12.2 Niet-selectieteams 

Indien een trainer bij een competitiewedstrijd een tekort aan spelers heeft, neemt hij contact op met 

een andere trainer van een lager elftal uit dezelfde leeftijdscategorie en ‘leent’ daar de benodigde 

speler(s). Komen de trainers er onderling niet uit, dan nemen ze contact op met de coördinator van de 

betreffende leeftijdscategorie. Indien er binnen die eigen categorie geen spelers beschikbaar zijn, 

neemt deze leeftijdscoördinator contact op met de coördinator van een lagere leeftijdscategorie om 

van daaruit alsnog het tekort aan spelers op te lossen. De selectieteams blijven in deze buiten 

beschouwing. 

Deze regel is voor JO8/JO9 en voor de ‘lagere teams’ in JO10/JO11/JO12 minder van toepassing, 

omdat de onderlinge verschillen in deze teams minder groot zijn. 

Voor zowel selectieteams als voor niet selectieteams geldt dat de trainer die een tekort aan spelers 

heeft, aangeeft wat voor type speler hij nodig heeft (verdediger, middenvelder of aanvaller) en dat 

de trainer die (een) speler(s) moet afstaan aangeeft uit welke spelers er gekozen kan worden. De 

spelers die daarvoor in aanmerking komen, zijn, naast hun voetballende kwaliteiten, daarbij 

beoordeeld op hun inzet en gedrag tijdens wedstrijden en trainingen van het team waarin hij speelt. 

11.13 Nieuwe spelers 
Op het moment dat een speler zich bij Sv Colmschate ’33 aanmeldt, worden de volgende criteria 

gehanteerd: 

– Als een speler zich bij de pupillen aanmeldt, zal dit worden opgenomen door de 

leeftijdscoördinator. Deze stelt hierna de TC op de hoogte. Als er een speler overkomt van een 

selectieteam van een andere club wordt er direct contact opgenomen met de TC om samen het 

niveau te bepalen en daarmee samenhangend de plaatsing volgens criteria, genoemd in dit VBP. 

– De leeftijdscoördinator bij de junioren is verantwoordelijk voor aanmeldingen van spelers zonder 

een voetbalverleden, of zonder een verleden in het selectievoetbal bij Sv Colmschate ’33 of een 

andere club. 

– De TC is verantwoordelijk voor nieuwe spelers met een verleden bij een selectieteam of een 

Betaald Voetbal Organisatie. 

11.14 Meetrainen spelers nieuwe seizoen 
Na de winterstop gaan spelers, die voor het 2e jaar in een leeftijdscategorie zitten, één dag in week 

meetrainen met de nieuwe leeftijdscategorie. Dit geldt enkel voor de selectieteams en gebeurt op de 

1e trainingsdag van de week. Dit geldt voor teams vanaf de O11-categorie. Vanuit hier moet ook de 

stap worden gezet naar het grote veld. 

Voorbeeld: Een 2e-jaars O11-speler (c.q. 12-speler), die in aanmerking komt voor de O13-1, traint na 

de winterstop op de eerste trainingsdag mee met de O13-1. 

Dit geldt voor alle spelers die in aanmerking komen voor het selectieteam in een nieuwe 

leeftijdscategorie en gebeurt om de week. 

LET OP: Uiteraard hebben we te maken met de belangen in de competitie. Er wordt alleen afgeweken 

van een enkele keer meetrainen mits alle partijen hierin akkoord zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan 

traint de speler gewoon mee met zijn eigen team. 

11.15 Beoordelen spelers 
De beoordelingen voor de spelers van de selectieteams vinden in januari/februari plaatst. Hierbij 

wordt het seizoen tot dat moment doorgenomen. Hierbij mogen de trainer en de speler hun woordje 

doen. Na dit gesprek krijgt de speler mogelijk een advies waaraan te werken valt. Deze gesprekken 

worden gevoerd onder de volgende voorwaarden:  

De trainer rapporteert aan de TC. 

– Bij de O17 en O19 zijn geen ouders aanwezig. 

– Bij de O13 t/m O15 krijgen ouders de keuze om bij het gesprek aanwezig te zijn. 
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– Bij de O8 t/m O10 worden geen gesprekken gevoerd, maar worden wel de prestaties en het 

niveau van de speler bijgehouden in het spelervolgsysteem. 

– Van alle gesprekken komt een samenvatting, welke wordt verwerkt in het spelervolgsysteem. 

11.16 Invulling trainingsschema SV Colmschate’33 
Met een vereniging van onze omvang is het elk jaar een enorm karwei om het trainingsschema naar 

ieders tevredenheid in elkaar te zetten. Bij de indeling worden de volgende voorwaarden gehanteerd: 

– De selectieteams worden als eerste ingepland. 

– Elk team traint minimaal 1 keer per week op het kunstgrasveld. 

– De niet-selectieteams worden om de selectieteams heen gepland. 

– Het 1e selectieteam en het schaduwteam trainen samen, naast elkaar. 

– De duur van training van niet-selectieteams betreft maximaal 1 uur per training. 

– De duur van training van selectieteams betreft maximaal 90 minuten per training. 
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12 Meidenvoetbal 
Dit hoofdstuk is op dit moment nog niet klaar voor publicatie en zal later worden toegevoegd. 
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13 Veiligheid 
Uiteraard streeft Sv Colmschate ’33 naar een veilige omgeving. Bij Sv Colmschate ’33 willen we dat 

elke sporter en supporter zich veilig voelt binnen het complex. We willen daardoor uiteraard dat op 

elke trainingsdag een verzorger op het complex aanwezig is. Dit geldt natuurlijk des te meer ook op 

zaterdag. Daarnaast willen we dat EHBO-dozen goed zichtbaar zijn. Voor extreme voorvallen hebben 

we de eigen stichting: Veilige handen. Zij zullen klaar staan voor de kinderen die met ongewenste 

intimiteiten te maken krijgen op te vangen. Trainer/leiders zullen hierbij niet op eigen houtje handelen, 

maar contact opnemen met deze stichting. Zij staan ook, wanneer nodig, in direct contact met de 

politie. 

Daarnaast wordt er voor trainers en teammanagers aan het begin van elk seizoen de cursus 

‘Herkennen van sportblessures’ gegeven. Zo kan elke trainer of teammanager snel en correct handelen. 
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14 Colmkids 
Sinds september 2003 biedt Sv Colmschate’33 voetbal voor mensen met een beperking aan. Dit kan 

een lichamelijke beperking zijn, maar ook een verstandelijk beperking. Zowel voor senioren als jeugd 

wordt er voetbal aangeboden. Dat een reguliere vereniging G-voetbal aanbiedt is erg belangrijk 

voor de integratie van mensen met een beperking. Buiten het feit dat er voor deze spelers een eigen 

voetbalcompetitie bij de KNVB wordt aangeboden, nemen deze voetballers ook deel aan alle 

activiteiten die door de activiteitencommissie worden georganiseerd. Samen voetballen, hardlopen en 

naar het voetbalkamp gaan is voor deze doelgroep erg belangrijk. 

Bij de G-afdeling voetballen zowel jongens als meisjes. Het verschil met het reguliere voetbal is dat we 

altijd op een half veld voetballen en er is een aantal andere regels. Ook bij de Colmkids is de 

voornaamste regel is dat het plezier belangrijker is dan het resultaat. Zo is het ook de bedoeling dat 

er geen grote uitslagen voorkomen. Onder het motto “Meedoen is belangrijker dan winnen”, spelen de 

Colmkids wekelijks hun wedstrijden. Winnen is natuurlijk leuk, maar het plezier in het voetballen staat 

altijd voorop. 

Bij de Colmkids voetballen meisjes en jongens in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Zij trainen elke 

dinsdagavond van 18.00-19.00 uur. Ook spelen zij 1 keer per 2 weken in de jeugd G-competitie van 

de KNVB. 

Als kinderen uit de Colmkids de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, kan worden overgestapt naar de 

G-senioren. Ook hierbij wordt gemengd gevoetbald. Zij trainen elke dinsdag van 19.00-20.00 uur 

en spelen wekelijks in de G-senioren competitie van de KNVB. Op dit moment beschikken we zelfs over 

twee teams die vrijwel altijd in dezelfde competitie spelen. 

De diverse trainingen worden verzorgd door 8 zeer enthousiaste trainers die onlangs hun diploma G-

trainer van de KNVB hebben behaald. Daarnaast zijn er nog een aantal ouders die ondersteunen 

tijdens de trainingen. De competitie die klein begon, kent momenteel relatief veel verenigingen die 

voetbal aanbieden voor mensen met een beperking. Sv Colmschate’33 is er één van en daar mogen 

we best trots op zijn. 


