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Algemeen 
Het voetbaltechnisch beleidsplan is een plan waarin alle onderdelen en elementen, welke op het 
technisch beleid van sv DWSH´18 van toepassing zijn, omschreven staan. 
Dit voetbaltechnisch beleidsplan biedt een raamwerk met uitgangspunten en een stip op de horizon. 
Het zal worden bewaakt op inhoud en uitvoering door het bestuurslid Voetbalzaken Senioren in 
overleg met het bestuurslid Voetbalzaken Jeugd. 
 
Jaarlijks zal door beide bestuursleden dit plan worden geëvalueerd, verbeterd en bijgewerkt. De 
nieuwe versie zal dan worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur ter bekrachtiging. 

Beschrijving voetbalvereniging 
Onze vereniging sv DWSH´18 bestaat uit twee herenselectie-elftallen, vier recreatieve elftallen, twee 
dameselftallen, twee veteranenelftallen en tien jeugdelftallen. Er kan zowel op prestatief als 
recreatief niveau worden gevoetbald.  
 
De vereniging heeft de beschikking over twee accommodaties: 
Het Breexsel 
De accommodatie in Sint Hubert, sportpark Het Breexsel, bestaat uit: een hoofdveld zonder 
verlichting met daarnaast twee verlichte speelvelden. Naast de speelvelden staat er een kantine met 
daarbij zes kleedkamers, twee scheidsrechterslokalen, een bestuursruimte en een 
besprekingsruimte. 
De Binding 
De accommodatie in Wilbertoord, sportpark De Binding, bestaat eveneens uit een hoofdveld zonder 
verlichting, twee verlichte speelvelden, een kantine met bestuursruimte en een bespreekruimte, vier 
kleedlokalen (twee extra kleedlokalen worden gedeeld met korfbalvereniging Klick’15), drie 
scheidsrechterslokalen en een EHBO-ruimte. Klick’15 heeft tevens een kunstgrasveld, waarvan in de 
winter gebruik gemaakt mag worden door de selectie. 
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Verantwoording 
De belangrijkste doelstelling van sv DWSH´18 is dat ieder lid op zijn of haar niveau met plezier kan 
voetballen. Voorwaarde hiertoe is een duidelijk plan binnen de vereniging van hiërarchie, 
taakverdeling, rechten en plichten als het gaat om de uitvoering van technische zaken. 
Dit beleidsplan heeft daarnaast als doel bij te dragen aan een cultuur waarin dames- en herenteams 
als gelijkwaardig worden behandeld en gezien.  
Alhoewel er voor de vereniging geen verschil is in belang tussen selectie- en recreatieve teams, 
vragen deze in de praktijk wel degelijk om een andere aansturing en set van aandachtspunten. 
 

Selectieteams 
sv DWSH´18 heeft de ambitie om haar selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten 
voetballen. Dit vraagt om een duidelijk en eenduidig beleid waarin de volgende elementen een 
dominante rol spelen en er voor moeten zorgen dat de prestaties niet stagneren: 

• Een ambitieus bestuur die doelen onderschrijft, bewaakt en zo nodig bijstelt; 

• Mogelijkheden zullen worden onderzocht om de hiervoor benodigde middelen vrij te maken; 

• Transparantie over (onkosten)vergoedingen aan begeleiding van de diverse selecties; 

• Waarborging van continuïteit en stabiliteit, om te trachten sportieve schommelingen zoveel 
mogelijk uit te sluiten; 

• Bewustwording dat er een direct verband ligt tussen een goede organisatie en een eenduidig 
spelsysteem wat leidt tot betere prestaties; 

• Goede afspraken voor een soepele overgang van talentvolle jeugdspelers naar de senioren; 
 

Recreatieve teams 
sv DWSH´18 heeft als recreatieve doelstelling het optimaal faciliteren van trainings- en 
wedstrijdmogelijkheden in een prettige omgeving waarin de sociale aspecten een grote rol spelen. 
Dit vraagt om een duidelijk en eenduidig beleid waarin de volgende elementen een dominante rol 
spelen en er voor moeten zorgen dat het spelplezier en de sociale cohesie wordt versterkt: 

• Een zichtbaar dagelijks bestuur dat duidelijk ook oog heeft en blijft houden voor de 
behoeften van de recreatieve teams en deze behoeften gelijk stelt aan die van de 
selectieteams; 

• Ruimte voor bestaande recreatieve teams om, indien gewenst, vooralsnog in dezelfde 
samenstelling en met dezelfde thuisbasis te blijven voetballen. 

• Voldoende initiatieven (denk aan: feestavonden, presentatiemomenten) die bijdragen aan 
een sterkere sociale cohesie binnen sv DWSH´18 en bijdragen aan een verhoging van het 
spelplezier; 

• Mogelijkheden zullen worden onderzocht om de hiervoor benodigde middelen vrij te maken; 

• Goede afspraken voor een soepele overgang van jeugdspelers naar de senioren; 
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Visie 
Een eenduidig spelsysteem dat in de volledige breedte van de vereniging gedragen wordt (minimaal 
teams jeugd bovenbouw en selectieteams), zal leiden tot betere prestaties. Sv DWSH´18 heeft 
daarom als doel een herkenbaar beleid te voeren waarin de ´overall´ visie tot uitvoer wordt gebracht. 
Deze visie bestaat uit: 

• Opleiden en spelen in een 1:4:3:3 systeem; 
Herkenbaar door: 
o Een proactieve en meevoetballende doelverdediger; 
o Sterke voorkeur voor centrale verdediging op lijn en opbouw van achteruit; 
o Aanvallend, initiatiefrijk spel (liefst dominant) door creativiteit en flexibiliteit van 

spelers. Spelers zijn dus technisch en tactisch zoveel als mogelijk opgeleid als multi-
inzetbaar. 

• Clubbelang gaat voor teambelang, teambelang gaat voor individueel belang; 

• Ruimte voor afwijking en inbreng vanuit initiatief kader en spelers, doch bovenstaande 
uitgangspunten blijven de basis vormen. 

Doelstelling selectieteams 
De algemene doelstelling is om voorwaarden te scheppen om het niveau van de selectieteams te 
verhogen. De hoofddoelstellingen in het kader van het technisch beleid zijn: 

Heren 

• Selectievoetballers/-teams op een zo hoog mogelijk laten spelen;  

• DWSH’18 1 ontwikkelen tot minimaal subtop vijfde klasse.  
Bij voorkeur stabiel vierde klasse niveau; 

• DWSH’18 2 ontwikkelen tot minimaal een stabiel vierde klasse reserveniveau; 

• Het tweede selectieteam is voornamelijk een team dat spelers voorbereidt voor DWSH’18 1 
en bestaat bij voorkeur hoofdzakelijk uit jeugdige spelers, aangevuld met gedreven ervaren 
spelers die de capaciteiten hebben om het leerproces van de jeugdige spelers actief te 
begeleiden en stimuleren. 

• Zeer talentvolle jeugdspelers zullen direct aansluiten bij DWSH’18 1, maar alleen na overleg 
tussen de coördinator senioren, coördinator jeugd, hoofdtrainer, speler en ouders. 

• Voor JO19-1 geldt dat deze mee kunnen trainen met de senioren. Indien nodig is ook 
deelnemen in wedstijden toegestaan. Uiteraard in goed overleg met bestuursleden senioren 
en jeugd, hooftrainer, spelers en ouders. Let wel, deze doelstelling mag zowel geen 
belemmeringen opleveren voor het individuele functioneren van de spelers binnen hun eigen 
team als voor het functioneren van het JO19-1 team als geheel. 

• Opleiden en wedstrijden spelen binnen de hierboven beschreven visie. 
 

Dames 

• Selectievoetballers/-teams op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen;  

• Op het moment dat beide selectieteams uit Wilbertoord en Sint Hubert samengaan, zal een 
passende, nieuwe doelstelling worden geformuleerd. 

• Voor aansluiten van jeugdige speelsters gelden dezelfde richtlijnen als bij de heren. Wel kan 
het binnen het damesvoetbal zo zijn dat hier van de beschreven leeftijd van aansluiten bij de 
senioren wordt afgeweken. 

• Opleiden en wedstrijden spelen binnen de eerder hierboven beschreven visie. 
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Uitgangspunten 
• In de opleiding van spelers is het belangrijk dat wij het individueel belang boven het 

teambelang stellen, zodat getalenteerde spelers kunnen worden doorgeschoven naar een 
hoger elftal. 

• Trainer DWSH’18 1 (hoofdtrainer dus) dient in het bezit te zijn van een geldige TC3 licentie. 
(zie trainersprofiel in bijlage I) 

• Inhoud van overeenkomsten en vergoedingen van het kader worden vastgesteld in overleg 
tussen trainers en (vertegenwoordiging van) bestuur. Coördinatoren en spelers hebben 
hierin geen actieve rol. 

• Selectieteams hebben de gelegenheid om minimaal twee per week te trainen. Uitwijken naar 
een sporthal of sportschool wanneer langere tijd niet getraind kan worden op de velden 
behoort tot de mogelijkheden. 
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Indelingsbeleid senioren 
 
Algemeen 
De eigen waarneming en visie van de trainers, leiders en coördinatoren spelen hierin een grote rol. 
Zij geven advies en bekijken elk jaar de teams. Een eerste selectie vindt door hen plaats in overleg 
met alle betrokkenen. Het moet wel duidelijk blijven dat de opstellingen van de elftallen onder 
eindverantwoordelijkheid van de desbetreffende trainers/leiders gebeurt, zodat zij op resultaten en 
uitvoering aangesproken en beoordeeld kunnen worden. 
 
Selectieteams 
De volgende teams worden als selectieteams aangemerkt: 

• DWSH’18 1 

• DWSH’18 2 

• DWSH’18 VR1 

• DWSH’18 VR2 
Advies is om voor zowel heren als dames één extra keeper achter de hand te hebben die beschikbaar 
is in geval van blessures of afmelding selectiekeepers. De invulling van keepers wordt jaarlijks 
bekeken en  geëvalueerd door de seniorencommissie in combinatie met trainers/leiders. 
 
Recreatieve teams 
Per jaar zal worden beoordeeld of de recreatieve teams in dezelfde hoedanigheid blijven bestaan. 
Het streven is om op termijn alle recreatieve teams gemixt te laten voetballen op beiden 
sportparken. Tevens bestaat de mogelijkheid om recreatieve halfjaarlijks te laten wisselen van 
sportpark. Dit in verband met veldbezetting en/of beschikbaarheid van de kantine. 
 
Bepaling indelingen 
Voor de selectieteams geldt de voorbereidingsfase (trainingen, oefen- en bekerwedstrijden) als 
selectieperiode. De definitieve selecties zijn vóór de eerste competitiewedstrijd bekend. 
De daadwerkelijke, wekelijkse indelingen van de teams is uiteraard afhankelijk van vele factoren en 
zal worden bekend gemaakt na de laatste training van die week. 
 
Terugplaatsen speler 
Het uit de selectie plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal geschiedt alleen na 
goedkeuring van de seniorencoördinator en slechts na goede onderbouwing en communicatie met 
alle betrokkenen. 
 
Bepalingen vervroegd overgaan tijdens competitie 
Er gaan in principe géén A-junioren vervroegd over naar de seniorenselecties, tenzij zij over 
uitzonderlijke talenten beschikken. Hierover vindt overleg plaats tussen coördinator senioren, 
coördinator jeugd, trainer(s), spelers en ouders. 
 
Indeling nieuwe leden 
Nieuwe leden worden eerst in de lagere elftallen ingedeeld, doch kunnen na goedkeuring 

coördinator en in overleg met betrokken trainers en spelers alsnog doorstromen naar een 

selectieteam. 

  



 
10 

Indelingsbeleid jeugd 
 
Algemeen 
De teams worden ingedeeld op leeftijd. Daar waar een uitzondering gemaakt moet worden gaat de 
jeugdcommissie in overleg met desbetreffende spelers/ouders. 
 
Teamindeling seizoen 2018/2019 

• JO19-1  16 spelers  

• JO17-1  13 spelers 

• MO17-1 16 speelsters 

• JO15-1  13 spelers 

• JO15-2  15 spelers 

• JO13-1  14 spelers 

• JO12-1  11 spelers. (8 tegen 8) 

• JO11-1  11 spelers. (8 tegen 8) 

• JO10-1  8 spelers. (6 tegen 6) 

• JO8-1  8 spelers. (6 tegen 6) 

• JO7-1  5 spelers 
 
Overstap van junioren naar senioren (jongens en meisjes): 

• Indien mogelijk de junioren (jongens en meisjes) in een gemixt team in laten stromen bij de 
senioren. 

• De oudste juniorenleden (gehele team) trainen in het tweede helft van het seizoen éénmaal 
per week met de selectie mee. Dit in overleg met de beide hoofdtrainers en jeugdtrainers 
van het desbetreffende elftal. De jeugdtrainer verzorgt op dat moment mede de training van 
de selectie-elftallen. 

• De oudste juniorenleden kunnen en mogen op wedstrijddagen van de selectieteams 
gevraagd worden om mee te gaan. Dit altijd in overleg met de trainer/leider van het 
betreffende team en de seniorencoördinator.  

• In het eerste jaar worden de eerstejaars senioren begeleid door een leider van één van de 
selectie-elftallen. Zij hebben op gezette momenten een gesprek met een leider en kunnen 
daar altijd terecht voor vragen of andere zaken. 
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Begeleiden van senioren, junioren en pupillen 
 
Omgangsregels: 
Elk lid wordt geacht de volgende afspraken zo goed mogelijk na te leven: 

• We vloeken en schelden niet en maken geen racistische opmerkingen; 

• We praten met elkaar en niet over elkaar; 

• We gedragen ons correct en sportief; 

• We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag; 

• We accepteren beslissingen van de scheidsrechter; 

• We verzorgen kleding, materiaal en kleedkamers thuis én uit; 

• We zijn op tijd voor wedstrijden en trainingen; 

• We respecteren het werk van de onmisbare vrijwilligers; 

• We roken en drinken niet vóór en tijdens de wedstrijden en trainingen; 
 
Trainers/leiders senioren: 

• Er is een betaalde trainer voor de herenselectie (1, 2 en 3) met daarbij een assistent 
(opleidingsplek TCIII) of vrijwilliger. Deze trainer is daarnaast op zondag verantwoordelijk 
voor het DWSH’18 1, waarbij hij ondersteund wordt door een leider. Voor de overige 
selectie-elftallen is er op zondag een leider verantwoordelijk voor het begeleiden van de 
wedstrijd. 

• Er is voor beide dameselftallen de mogelijkheid tot een betaalde trainer. 
Deze trainer is daarnaast op zondag verantwoordelijk voor het 1e elftal, waarbij hij 
ondersteunt wordt door een leider. 

• Voor de lagere, recreatieve elftallen zal  een vrijwillige trainer (kader) zich beschikbaar 
moeten stellen om op een van de twee avonden in de week begeleid te trainen. 

• Er is voor de lagere elftallen op zondag minimaal een leider verantwoordelijk voor het 
begeleiden van de wedstrijden. 

• De veteranen moeten de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten bij de training van de lagere 
elftallen. Dit geldt op zowel dinsdag als donderdag. 
Er is voor de veteranen op zaterdag een leider verantwoordelijk voor het begeleiden van de 
wedstrijden. 

• In de gewenste situatie is het zo georganiseerd dat gemixte teams ook een gemixt kader 
hebben. 

 
Aanvullende omgangsregels leiders/trainers 

• Elke nieuwe leider/trainer moet een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. 
Bij vrijwillig kader wordt deze vergoed door de vereniging. 

• De leiders/trainers zien erop toe dat er geen anderen dan de sporters en de begeleiding 
toegelaten worden in het kleedlokaal. Leiders/trainers zijn terughoudend in het betreden 
van het kleedlokaal bij sporters. 

• De leiders/trainers zijn alert op mogelijk ongewenst gedrag tussen kinderen onderling en op 
veranderingen in de sfeer en omgang tussen sporters of groepjes sporters. 

• De leiders/trainers moeten er op bedacht zijn dat hij zelf in een kwetsbare positie kan 
komen. Het is daarom verstandig om 1:1 situaties te voorkomen. 

• Bij een geval van mogelijk seksuele intimidatie contact opnemen met een van de 
coördinatoren en/of vertrouwenspersonen.   

• Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes 
en schoon worden achtergelaten, zowel uit als thuis. 
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Aanvullende stelregels voor jeugdleiders en trainers: 

• Ontwikkeling van spelers en teamgeest staat centraal. Resultaat en prestatie is van 
ondergeschikt belang; 

• Houdt trainings- en wedstrijdgegevens bij; 

• Voert op gezette momenten overleg met de betreffende coördinator (onderbouw en 
bovenbouw), waarbij de voor hen gerelateerde voetbalzaken van toepassing zijn. 

• Woont twee gezamenlijke informatieavonden bij. Een aan het begin van het seizoen en een 
na de winterstop 

• Bij conflictsituaties tussen leiders/trainers/spelers wordt er contact gelegd met de 
betreffende jeugdcoördinator. In eerste instantie wordt dit door de leider/trainer zelf 
opgepakt.  

• Allergieën en andere noodzakelijke medische aandoeningen moeten bekend zijn bij de 
betreffende leider/trainer. In het begin van het seizoen wordt dit door de leider/trainer 
geïnventariseerd en vervolgens ook gecommuniceerd met de betreffende coördinator; 

• Douchen na de wedstrijd en training is verplicht. Zowel bij de jeugd als de senioeren. 
Indien er meisjes in een team spelen en deze willen apart douchen, dan kan dit in de 
scheidsrechterslokalen. Denk hierbij ook aan de tegenstander met meisjes in hun team; 

• Het materialenhok is niet toegankelijk zonder toestemming voor de jeugd.  

• Elk team heeft een groepsapp. Deze is informatief. Hierop wordt het vervoer voor 
wedstrijden, wasschema’s, afgelastingen en wijzigingen voor wedstrijden kenbaar gemaakt. 

• Afmeldingen voor trainingen of wedstrijden worden tijdig telefonisch kenbaar gemaakt bij de 
desbetreffende trainer. 
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Werving en opleiding 
Spelers 
De vereniging heeft niet als doel spelers van buitenaf aan te trekken om haar elftallen uit te breiden. 
De seniorencoördinator zal bij aanmelding van een speler van buitenaf in overleg met de betreffende 
trainers en leiders bepalen in welk team hij/zij zal gaan uitkomen. 
 
Trainers 
Het werven van de trainers zal in samenspraak gaan met de betreffende teams. Tijdens het 
sollicitatieproces voor de selectie-elftallen zullen er naast bestuursleden, een aantal spelers 
betrokken worden. De betrokken spelers dienen de volledige selectie te vertegenwoordigen. Dit 
houdt in dat spelers uit alle lagen gekozen worden en dat, in ieder geval in de eerste jaren na de 
fusie, spelers van beide fusieclubs vertegenwoordigd zijn. Dit zodat het team ook achter aangestelde 
trainer staat. Zij zullen een advies uitbrengen aan coördinatoren en bestuur. Hiervoor zullen zij actief 
participeren tijdens de sollicitatiegesprekken. Er worden minimaal twee kandidaten uitgenodigd voor 
een gesprek. 
 
 
Vrijwilligers/ overige kaderleden 
Vrijwilligers en overige kaderleden worden actief geworven. Nieuwe vrijwilligers en bestaande 
vrijwilligers worden gestimuleerd om, op verzoek, relevante cursussen te volgen. Hierbij kan o.a. 
gedacht worden aan een scheidsrechtercursus. Na het aanbieden van een dergelijke cursus, kan 
besloten worden om een schriftelijke overeenkomst te sluiten, waarin wordt vastgelegd dat de 
cursist twee jaar na afsluiten van de cursus actief blijft binnen de vereniging.  
Mocht het kaderlid voortijdig besluiten om te stoppen, worden de cursusgelden door het 
betreffende kaderlid naar rato teruggevorderd.  
 
 

Keepers 
Binnen de vereniging wordt gewerkt met één of twee keeperstrainers voor zowel de junioren als 
senioren. De keeper moet kunnen meevoetballen en dient dus ook alle voetbalvaardigheden (passen, 
trappen, koppen enz.) te beheersen. Keeperstrainingen vinden plaats tijdens de reguliere 
trainingsdagen en trainingstijden.  
 
De seniorenkeepers worden door de keeperstrainer senioren begeleid op onderdelen waarop 
verbetering noodzakelijk is. Hij heeft hierover dan ook regelmatig contact met de senioren 
selectietrainers en/of de seniorencoördinator. 
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Trainingen en wedstrijden 
Trainingen 

• De herenselectie ( DWSH’18 1 en 2) heeft een hoofdtrainer en een of twee assistenten. Er 
wordt van de spelers verwacht dat ze tweemaal per week trainen. Zijn ze verhinderd op de 
dinsdag of donderdag dan zal in overleg met de trainers bekeken worden om de vrijdag als 
alternatieve trainingsdag in te stellen. Afwijkingen hiervan zal met trainers en spelers 
bespreekbaar worden gemaakt. Wanneer er op dinsdag of donderdag te weinig spelers voor 
een afzonderlijke training van het DWSH’18 1 en DWSH’18 2 kunnen deze team 
samengevoegd worden. Goede communicatie tussen de betrokken trainers is dus essentieel. 
Er wordt op beide locaties getraind. Dinsdag op Het Breexsel in Sint Hubert en donderdags 
op De Binding in Wilbertoord. 

 

• De recreatieve elftallen (3, 4, 5 en 6 en veteranen) hebben geen trainers. Spelers leiden zelf 
de training. Deze teams kunnen twee keer in de week trainen, echter zijn er geen 
verplichtingen. Dinsdag kan er op Het Breexsel in Sint Hubert getraind worden en op 
donderdag op De Binding in Wilbertoord. Trainingen gaan alleen door bij voldoende animo. 
 

• De damesselectie heeft twee trainers. Ook zij zijn in de mogelijkheid om twee keer in de 
week te trainen. Op dinsdag op Het Breexsel in Sint Hubert en op donderdag op De Binding in 
Wilbertoord. Elke avond zal er minimaal een trainer beschikbaar zijn. 

 

• Trainingen jeugdelftallen (JO13/MO13 t/m JO19/MO19): 
Er wordt van de elftallen verwacht (indien mogelijk met trainers) dat ze tweemaal per week 
trainen. Echter zijn de elftallen afhankelijk van trainers. Er wordt op beide locaties getraind. 
Bijv.: dinsdag in Sint Hubert en donderdag in Wilbertoord. Indien het gehele team uit een 
bepaald dorp komt, wordt er beide dagen op Het Breexsel in Sint Hubert getraind of juist 
andersom.  

 

• Trainingen JO7 t/m JO12: 
Deze teams trainen een per week. In het najaar wordt er op de ene locatie getraind en in het 
voorjaar op de andere locatie. Als het gehele team uit hetzelfde dorp komt, wordt er het hele 
seizoen op dezelfde locatie getraind. 
 

 
Wedstrijden 
Voor de competitie vinden, na minimaal drie keer trainen, de oefenwedstrijden plaats. Bij de 
senioren speelt de selectie minimaal vier oefen-/bekerwedstrijden. Per seizoen worden gemiddeld 
22 competitiewedstrijden en drie bekerwedstrijden gespeeld.   

• Selectie: 
Deze teams spelen hun wedstrijden een half jaar op Het Breexsel in Sint Hubert en het 
andere half jaar in Wilbertoord op De Binding. Intentie is om DWSH’18 1 en DWSH’18 2 te 
laten spelen op dezelfde locatie met thuiswedstrijden. Echter zijn we afhankelijk van de 
indeling van de KNVB. 

• Lagere elftallen: 
Als het gehele team uit hetzelfde dorp komt, wordt er het hele seizoen op dezelfde locatie 
gespeeld. Daar waar nodig kan er, in overleg met de desbetreffende teams, uitgeweken 
worden naar de andere locatie. Denk hierbij aan kantine- en/of veldbezetting. 

• Dames: 
Beide teams spelen op de eigen locatie.  

• Veteranen: 
Beide teams spelen op de eigen locatie. 
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• Jeugd 
De teams spelen hun wedstrijden een half jaar op Het Breexsel in Sint Hubert en het andere 

half jaar in Wilbertoord op De Binding. Als bijna het gehele team uit hetzelfde dorp komt, 

wordt er het hele seizoen op diezelfde locatie gespeeld. Indien spelers uit beide dorpen 

komen, wordt er in het najaar op locatie ‘A’ gespeeld en in de voorjaarsreeks op locatie ‘B’. 

Voor JO7 t/m JO12 is het volgende van toepassing met betrekking tot de wedstrijden: wordt 

er in het najaar in Sint Hubert op Het Breexsel getraind, worden de wedstrijden op De 

Binding in Wilbertoord gespeeld of andersom. In het voorjaar wordt dit omgewisseld, indien 

mogelijk. 

Medische begeleiding Senioren 
• De intentie voor de selectieteams is om op één trainingsavond een fysiotherapeut 

beschikbaar op locatie te hebben.  Van tevoren dient de speler zelf contact op te nemen voor 
een behandeling. 

• Tevens is er de intentie dat op de wedstrijddagen iemand aanwezig die een tape kan 
aanleggen of de spieren kan losmaken (fysio of masseur). 

• Op wedstrijddagen is er bij de selectieteams in het kader een verzorger (leider) opgenomen. 

• Bij de lagere elftallen (recreanten) zorgt het team zelf voor een verzorger. 

• Allergieën en andere noodzakelijke medische aandoeningen moeten bekend zijn bij de 
betreffende leider/trainer. In het begin van het seizoen wordt dit door de leider/trainer 
geïnventariseerd en vervolgens ook gecommuniceerd met de betreffende coördinator; 

 

 

Aanbod activiteiten binnen de vereniging 
• Er worden, minimaal vier keer per jaar, gezamenlijke activiteiten georganiseerd waarbij alle 

leden kunnen aansluiten én waarbij de doelstelling is om de integratie te bevorderen. 

• Er moet daarnaast ook de mogelijkheid zijn om per team (selectie, dames, lagere elftallen en 
veteranen) een gezamenlijke activiteit te organiseren. 

• Er wordt éénmaal per seizoen een activiteit georganiseerd voor het gezamenlijke kader. Deze 
avond wordt bekostigd door de vereniging. 

• In de bijlagen staat een voorlopige activiteitenkalender waarin alle activiteiten zijn 
opgenomen. 

Tot slot 
De reden van het samenstellen van dit voetbaltechnisch beleidsplan vloeit voort uit de behoefte voor 
een goede, duidelijke en herkenbare technische organisatie. Een herkenbaar en aansprekend plan 
dat door de gehele vereniging DWSH’18 wordt gedragen en uitgedragen. 
 
Met de medewerking van onze huidige en toekomstige trainers en onze kaderleden verwachten wij 
dat dit voetbaltechnisch beleidsplan nu in de toekomst van toegevoegde waarde zal zijn voor onze 
vereniging. 
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BIJLAGE I  Profielschets trainers 
 
Selectie heren 

• Binnen de selectie is de wens om zo hoog mogelijk te spelen, met behoud van (spel-)plezier 
voor alle selectieleden.  

• Samenhorigheid binnen de selectie dient hoog in het vaandel te staan. Van de trainer wordt 
verwacht dit te stimuleren/bevorderen en te bewaken. Gezien de samenstelling van de 
selectie, dient hier extra aandacht aan besteed te worden. 

• Een trainer dient, zo goed mogelijk, alle selectieleden gemotiveerd te houden. Behoud van 
bereidheid van spelers om niet alleen voor het ‘eigen’ team te spelen wordt daar o.a. mee 
bedoeld. 

• Naast een rol als motivator, wordt verwacht dat de trainer duidelijke spelopvattingen heeft en 
dat ook over kan brengen op de groep. Tevens dient de trainer, gezien de samenstelling van 
de selectie, bereid te zijn bij de basis te beginnen. 

• Van een trainer wordt verwacht dat duidelijke afspraken worden gemaakt over spelers die niet 
met de selectie kunnen trainen (studenten bijvoorbeeld). 

• Een hoofdtrainer moet ervaring hebben met jongere voetballers en ze ook moet kunnen 
verbeteren. 

• De trainer moet tactisch goed onderlegd zijn, er moet een gedachte achter zitten op de 
trainingen maar vooral ook tijdens de wedstrijden. 

• Ook wij vinden dat de trainer ondanks de samenstelling van het team, geen onderscheid mag 
maken tussen waar iemand vandaan komt en dat iedereen met een schone lei begint en zich 
kan laten zien aan de nieuwe trainer. 

• De hoofdtrainer communiceert gemakkelijk en eerlijk met spelers, begeleiding en overige 
betrokkenen. 

 
Profielschets trainer dames:  

• Het belangrijkste is dat het team een klik heeft met de trainer. 

• Een trainer moet kunnen zorgen voor voldoende afwisseling in de trainingen. 

• Het is belangrijk dat een trainer van de dames goed boven een groep kan staan  

• Van de trainer wordt verwacht in staat zijn positief te kunnen coachen en het team weten te 
motiveren.  

• Voor de dames is het van belang dat er een trainer is die spelinzicht heeft en hierop ook weet 
te trainen. Hij/zij moet kunnen uitleggen hoe er tactisch gespeelt moet worden en moet 
kunnen trainen op posities.  

• De trainer moet weten om te gaan met de verschillen in niveau binnen een team. In 
damesteams is het niveau in spelers vaak wisselend. Van ervaren spelers tot beginners.  

• Een trainer moet ervaring hebben in het trainen van een damesteam. Er moet niet vanuit 
gegaan worden dat dames hetzelfde spelen en reageren als mannen. Het is daarom van 
belang dat een trainer hier rekening mee houdt en dit meeneemt in zijn/haar training.   

• Duidelijk maar wel iemand die zich mengt in de groep, dus ook na de training even blijft 
zitten en als er iets georganiseerd wordt er ook aan mee doet. 

• De trainer moet weten hoe hij de teambuilding van de teams versterkt. 
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Profielschets trainers jeugd: 

• De JO19 / 17 twee keer in de week traint: een keer op Het Breexsel in Sint Hubert en een 
keer op De Binding in Wilbertoord.  

• Op zaterdag de coaching van de wedstrijden voor zijn rekening neemt. 

• Spelers individueel en het team beter weet te maken. 

• Discipline, waarden en normen hoog in het vaandel heeft staan. 

• Sterk is in positief coachen tijdens trainingen en wedstrijden. 

• Goed kan communiceren en samenwerken met de leiders/ trainers van senioren (JO19) en 
van JO15/ JO19 (JO17)  

• Samenwerking tussen trainer JO19/MO19 en senioren staat beschreven in beleidsplan en 
moet meegenomen worden in de sollicitatie 

• In het bezit is van TCIII, JVT. Voor JO-19, JO-17 en MO-17 dient budget vrijgemaakt te worden 

• Sterke voorkeur voor TCIII; niet verplicht bij JO17/MO17 
Daarnaast kan hij/zij een recente verklaring omtrent gedrag overleggen. 

• Af en toe bij de trainingen aanwezig is van de overige bovenbouw elftallen om 
desbetreffende trainers tips te geven op het gebied van het verzorgen van trainingen.  

• Betrokkenheid toont bij de vereniging. 

• Voor de overige jeugdteams: voorkeur voor een trainer met een JVT-diploma. Niet verplicht. 
 

Belangrijk is het om waar mogelijk cursusaanbod verzorgen binnen de vereniging. 
  



 
18 

BIJLAGE II  Organisatiestructuur Jeugd 
Er is in de nieuwe organisatie geen apart jeugdbestuur meer benoemd. In de nieuwe vereniging is er 
binnen het bestuur 1 functie weggelegd voor jeugdzaken. Dit jeugdbestuurslid is het aanstuurpunt 
voor de onder- en bovenbouwcoördinator. Zij zullen gedrieën de organisatie voor de jeugd 
gerelateerde op zich nemen. Hiervoor zullen zij op gezette momenten samen overleg voeren om de 
organisatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 
De onder- en bovenbouwcoördinator zijn het aanspreekpunt voor de betreffende jeugdteams die 
onder hun hoede vallen. Daarnaast zullen zij  samen met de leiders/trainers op gezette momenten 
overleg voeren om de jeugdspelers zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 
 
Taakverdeling jeugd 
 
Bestuurslid jeugd:  
Taken: 

• Verantwoordelijk voor het naleven, uitvoeren en evalueren van het Voetbaltechnisch 
beleidsplan (jeugd); 

• Overleg voeren met het hoofdbestuur; 

• Overleg voeren met en aanspreekpunt voor coördinator onder- en bovenbouw en 
wedstrijdsecretariaat; 

• Neemt initiatief bij het organiseren van informatiebijeenkomsten voor jeugd gerelateerde 
zaken; 

• Neemt initiatief bij de indeling van de jeugd; 

• Neemt initiatief voor het vullen van de activiteitenkalender jeugd; 

• Neemt initiatief voor het organiseren van activiteiten voor jeugd. 
 
Bovenbouwcoördinator: JO13 t/m JO19 + MO17 (6 of 7 teams) 
Taken:  

• Mede verantwoordelijk voor het naleven/uitvoeren van het  technisch beleidsplan; 

• Overleg voeren met en aanspreekpunt jeugdcommissie, spelers en ouders bovenbouw; 

• Neemt initiatief bij het organiseren van informatiebijeenkomsten bovenbouw 
(1x bij aanvang seizoen; 1x na winterstop); 

• Overleg voeren met en begeleiden van trainers/leiders; 

• Is verantwoordelijk voor de indeling van de teams in de bovenbouw 

• Overleg voeren met coördinator onderbouw en jeugdbestuurslid omtrent 
activiteitenkalender jeugd; 

• Organiseert samen met jeugdcommissie activiteiten voor de bovenbouw (aparte 
activiteitencommissie; bestuurslid evenementen) 

• Begeleiden van nieuwe trainers 
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Onderbouwcoördinator: JO7 t/m JO12 (6 teams) 
Taken: 

• Mede verantwoordelijk voor het naleven/uitvoeren van het  technisch beleidsplan; 

• Overleg voeren met en aanspreekpunt jeugdcommissie, ouders en spelers onderbouw; 

• Neemt initiatief bij het organiseren van informatiebijeenkomsten onderbouw 
(een keer bij aanvang seizoen; een keer na winterstop); 

• Overleg voeren met en begeleiden van trainers/leiders; 

• Is verantwoordelijk voor de indeling van de teams in de bovenbouw 

• Overleg voeren met coördinator bovenbouw en jeugdbestuurslid omtrent 
activiteitenkalender jeugd; 

• Organiseert samen met jeugdcommissie activiteiten voor de onderbouw  
(aparte activiteitencommissie; bestuurslid evenementen) 

• Begeleiden van nieuwe trainers 
 
Jeugdscheidsrechters: 
Alle elftallen moeten bij thuiswedstrijden zelf een scheidsrechter aanstellen.  
Deze komt voort uit het vrijwilligersbeleid. 
 
De senioren dienen op toerbeurt een wedstrijd te fluiten van een jeugdelftal.  
De JO19 op toerbeurt een wedstijd fluiten van JO13/ MO15/ MO13. 
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BIJLAGE III  Inhoud trainingen jeugd per leeftijdscategorie 
Inhoud van de training: 
In onderstaande link staat de inhoud van een training. 
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/mijn-training/de-inhoud-van-de-training 
 
Kenmerken per leeftijdscategorie: 
In onderstaande link staan de kenmerken per leeftijdscategorie, de ontwikkelingsfase waarin de 
speler zich bevindt en de betekenis daarvan voor de begeleiding van jouw team, de inhoud van de 
training en het coachen van de wedstrijd. Houd er wel rekening mee dat het bij deze kenmerken om 
een gemiddelde van alle kinderen gaat. 
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/mijn-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie 
 
Voorbeeld trainingen per leeftijdscategorie: 
https://www.knvb.nl/assist-trainers 
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/over-assist-trainers/hoe-werkt-het 

RINUS is een online tool ontwikkeld voor alle jeugdtrainers in Nederland. Het bevat oefeningen, 
trainingen en meerweekse programma's, allemaal ontwikkeld vanuit de voetbalvisie die de KNVB 
omarmt: met plezier beter leren voetballen. Je kunt op dit platform terecht voor al jouw 
voetbaluitdagingen. Of je nu voor het eerst een team gaat coachen en begeleiden of al in het bezit 
bent van een KNVB-diploma.  

Wat kun je hier allemaal vinden? 

• Wil je een aantal weken leuke trainingen geven? Klik dan op Meerweekse programma's en 
kies uit één van de 15 programma's die wij voor elke leeftijdscategorie hebben ontwikkeld. 

• Zoek je concrete voorbeelden van trainingen? Klik dan op Training en kies één van de 80 
trainingen die per leeftijdscategorie zijn ontwikkeld. 

• Zoek je inspiratie? Bekijk dan de verschillende Oefeningen die we hebben ontwikkeld. Het 
platform bestaat uit 220 unieke oefeningen, gecategoriseerd op leeftijd en doelstelling. 

• Heb je vragen over hoe je iets moet doen of wil je gewoon iets meer weten over voetbal? 
Klik dan op Tips, trucs en meer en lees onze kennis over het coachen en begeleiden van een 
team, training en wedstrijd door het seizoen heen. 

  

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/mijn-training/de-inhoud-van-de-training
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/mijn-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie
https://www.knvb.nl/assist-trainers
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/over-assist-trainers/hoe-werkt-het
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BIJLAGE IV  Tips voor ouders (informatieboekje jeugd) 
 
Tips voor ouders: 

• Moedig de spelers positief aan (voorbeeldfunctie), respecteer besluiten van de 
scheidsrechters en leiders,  stimuleer niet alleen uw kind, maar ook  de medespelers. 

• Geef blijk van belangstelling  en toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste 
(team)supporter te zijn. 

• U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, 
schoenen en douchespullen. 

• U voldoet op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure. 

• U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club.  Meld u 
aan bij de leiding en doe naar vermogen vrijwilligerswerk. 

• U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

• Leer uw kinderen de clubregels en bespreek problemen met de juiste mensen.  

• Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. Winnen, maar ook verliezen 
hoort nu eenmaal bij voetballen. 
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BIJLAGE V  Voorlopig activiteitenplan sv DWSH ´18 
 

Maand Activiteit 

September Openingsfeest (eerste thuiswedstrijd DWSH’18 1) 

November *Sinterklaastraining (junioren)  

December 

*Sinterklaastraining (junioren)  
Sinterklaasavond (senioren) 
 
Snerttraining (senioren + JO19/MO19) 
 
Winterloop 
Winterwandeling 
 
*Jeugdweekend 

Januari 
Nieuwjaarsreceptie 
 
*Jeugdweekend  

Februari Carnavalstraining (Senioren + JO19/MO19) 

Maart 
Pasen/Easter Open (junioren) 
 
Paastraining (onderbouw junioren) 

April Kaderavond (kaderleden) 

Mei 
*Kille-cup + penaltybokaal (junioren) 
Seizoensafsluiting (senioren + junioren) 

Juni 
Damestoernooi (senioren) 
*Kille-cup + penaltybokaal (junioren) 

Juli 
Jaarvergadering (alle leden) 

 

Nader te bepalen: 

• Speler of speelster van de week (DWSH’18 1 of DWSH’18 VR1 en VR2) 

• Thema-avonden (nog) zijn niet meegenomen in bovenstaande planning 

• Schoolvoetbaltoernooi (winnaar van vorig jaar organiseert is de afspraak) 

• Teamuitje bovenbouw junioren; elk bovenbouw team mag €50,- besteden aan een 

teamuitje. Dit aangezien zij aan beduidend minder activiteiten deelnemen dan de 

onderbouw van de junioren. 


