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1. Inleiding 

 

Voetbalvereniging Drechtstreek kent in het seizoen 2020-2021 circa 850 leden, verdeeld 

over 11 seniorenteams, 1 damesteam en ca. 50 jeugdteams. Dit vraagt van de vereniging 

een voetbaltechnisch beleid, dat praktisch wordt uitgezet door de Commissie 

Voetbaltechnische Zaken, ofwel de Technische Commissie (TC). 

In dit beleidskader staan de doelstellingen voor het technisch beleid dat het bestuur van 

Drechtstreek heeft vastgesteld. 

Uitgangspunt is dat prestatiegericht en recreatief voetbal bij onze vereniging samen gaan en 

de prestatieve jeugdteams hoofdleverancier zijn van onze senioren selectieteams 1, 2 en 3. 

Het zelf opleiden van de jeugd en een goed functionerende jeugdafdeling zijn hierbij van 

belang voor het succes van de gehele vereniging.  

Het beleidskader wordt voortdurend getoetst aan de praktijk en waar nodig aangepast. Het 

geeft aan op welke wijze onze jeugdopleiding wordt vormgegeven en een goede 

doorstroming naar de seniorenafdeling wordt gerealiseerd. In dit beleidskader wordt 

uiteraard tevens stil gestaan bij de recreatieve voetballers binnen onze club, die ook gebaat 

zijn bij een goede organisatie en opleiding. Drechtstreek wil voor alle teams voorwaarden 

creëren die ervoor zorgen dat de spelers op prestatief en recreatief niveau met plezier 

voetbal kunnen beoefenen. Die voorwaarden zijn: 

• Hoge kwaliteit trainingen en begeleiding, zowel voor team als individu 

• Afspraken nakomen, zowel binnen als buiten het veld 

• Inzet, strijd, werklust en passie tijdens trainingen en wedstrijden 

• Herkenbare speelwijze: aantrekkelijk, creatief, aanvallend en verzorgd voetbal 

• Het creëren van een klimaat waarin het teambelang voor dat van het individu gaat 
en het verenigingsbelang voor dat van het teambelang 

 

In dit beleidskader komen achtereenvolgens de senioren (inclusief dames) en jeugd aan bod. 
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2. Senioren 

 

2.1. Doelstelling 1e elftal 

 

Het eerste elftal is het vlaggenschip van de vereniging en speelt in het seizoen 2020-2021 in 

de 2e klasse. Het technisch beleid is erop gericht dat het team zich in deze klasse handhaaft 

en zich tot een stabiele middenmoter ontwikkelt. 

Om dit te kunnen realiseren zijn de volgende randvoorwaarden van belang: 

• De trainer beschikt over een gedegen opleiding als CBV, TC1 of TC2 

• Het team dient te bestaan uit 18 selectiespelers, onder wie twee keepers 

• Tenminste 14 spelers zijn afkomstig uit onze eigen jeugdopleiding. De overige 
spelers hebben een binding met de plaats Papendrecht of met Drechtstreek. 

• Uiterlijk 1 juni van elk jaar wordt de selectie van de teams 1,2 en 3 bekend 

• De speelwijze die gehanteerd wordt is positief herkenbaar aanvallend voetbal 

• Medische begeleiding door een verzorger en/of fysio 
 

Spelers ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet; de ‘waarde’ van het spelen in 

het eerste elftal zit in de blauwwitte clubtrots. Hun inzet wordt gecompenseerd door enkele 

financiële bijdragen van de vereniging in de vorm van kleding, voeding en/of extra 

trainingsfaciliteiten 

 

2.2. Doelstelling 2e en 3e elftal 

 

Beide teams worden gezien als opleidingsteams met brugfunctie voor de bovenbouw van de 

jeugd naar de senioren. Om aansluiting te behouden met het 1e elftal komt het 2e dus in 

minimaal de reserve-hoofdklasse uit. Het 3e elftal dient de aansluiting met het 2e elftal te 

behouden. Om die aansluiting te garanderen komt dit team in minimaal de reserve-tweede 

klasse uit. Het streven is erop gericht dat deze teams een combinatie van ervaren spelers en 

(eerstejaars) senioren is.  

De spelers van deze selectie-elftallen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en de stap 

naar het eerste te maken. Voor spelers van het 2e elftal is daarvoor een periode van 2 tot 3 

jaar vastgesteld. Voor spelers in het 3e elftal een periode van 3 tot 4 jaar.  

Randvoorwaarden die aan het 2e en 3e gesteld worden zijn: 

• De trainer beschikt bij voorkeur over het TC II diploma en/of heeft binding met de 
club en op redelijk niveau gevoetbald 

• Selecties van 16 spelers waaronder een keeper. 

• Alle spelers zijn afkomstig uit onze eigen jeugdopleiding. Hier kan alleen van 
afgeweken worden indien er spelers die van “buiten” zijn gekomen en afgevallen zijn 
voor het eerste. 

• Uiterlijk 1 juni wordt de selectie van de teams bekend 

• De speelwijze die gehanteerd wordt is positief herkenbaar aanvallend voetbal 
 

2.3. Doelstelling onder 23 jaar 

 
Dit elftal is het talentenelftal dat minimaal 1x per maand een oefenwedstrijd speelt en 

bestaat uit een selectie van 16 spelers en 2 keepers. Voorop staat het opleiden van talenten 

uit eigen jeugd voor het 1e elftal. De selectie bestaat uit jonge senioren en jeugdspelers uit 

de O19 en O17 categorie. 
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Behalve opleiden is een ander belangrijk onderdeel ‘het van elkaar leren’. Het gaat hierom 

vaardigheden zoals bijvoorbeeld coachen, luisteren en accepteren. Voor de jeugd heeft dit 

te maken met de weerstand en de handelingssnelheid. Zij zullen ervaren dat het een stukje 

sneller en directer gaat. Voor de jonge senioren is eigenlijk de grootste taak hen positief te 

coachen in en tijdens wedstrijden. De assistent trainer van 1e elftal is verantwoordelijk, in 

overleg met de trainer van de O19-1.  

 

2.4. Doelstelling recreatieve seniorenelftallen en damesteam 

 
De seniorenelftallen die op recreatief niveau spelen, onder wie ook het dameselftal, zijn 

voor de vereniging minstens zo belangrijk als de elftallen die op prestatief niveau uitkomen. 

Zij spelen hun wedstrijden op het niveau dat bij dat elftal past. Jaarlijks worden de teams in 

overleg met de aanvoerders en de TC-coördinator “overige senioren” gevormd. 

Hoofddoelstelling voor de vereniging met betrekking tot deze teams is dan ook dat zoveel 

mogelijk leden in staat zijn de voetbalsport te beoefenen vanuit de sociale betekenis van het 

verenigingsleven in het algemeen en vanuit het belang van recreatieve sportbeoefening in 

het bijzonder (positief voetbal, dat plezier en gezelligheid biedt en respectvol is naar 

tegenstanders en scheidsrechters).  

Het damesteam kent vanuit haar geschiedenis een groeiend prestatievermogen. Waar in het 

jaar van de oprichting elke wedstrijd met grote cijfers werd verloren, kent het team de 

afgelopen periode redelijke prestaties. Voortschrijdend inzicht in de komende periode kan 

ertoe leiden dat het team de huidige 5e klasse wenst te ontstijgen en prestatiegerichter dan 

voorheen wil spelen. Het bestuur staat hier positief tegenover.  

 

2.5. Selectiebeleid wedstrijden 1e, 2e en 3e elftal 

 

De wedstrijdselectie voor het 1e elftal bestaat bij voorkeur uit 14 veldspelers en 2 keepers. 

De overige (afgevallen) selectiespelers van het 1e elftal spelen hun wedstrijd in  

het 2e elftal, waar zij vanuit hun meerwaarde een basisplaats krijgen toebedeeld; op deze 

wijze vindt ook het doorschuiven van 2e naar 3e elftal plaats. 

Trainers van een selectie elftal zijn op de hoogte van deze handelswijze en passen de 

afspraak consequent toe. De trainer van het betreffende elftal motiveert zijn keuze naar de 

doorgeschoven speler. De doorgeschoven speler speelt in het andere team op een voor hem 

vertrouwde positie. De technische commissie bewaakt dit proces. 

Indien het 1e elftal over onvoldoende spelers beschikt om een wedstrijdselectie te bepalen, 

dan levert de trainer van het 2e elftal spelers. Dit geldt ook voor het afstaan van spelers van  

het 3e elftal naar het 2e elftal. De TC bewaakt dit proces. Alle selectiespelers van zowel het 

2e elftal als het 3e elftal zijn voor aanvang van het seizoen bereid gevonden om uit te komen 

voor een hoger selectieteam als de situatie daarom vraagt. Spelers vanuit de O19 worden 

ook betrokken in het doorschuiven naar de senioren mits de O19 junioren kunnen 

beschikken over voldoende spelers. Een O19 junior die meegaat met het 2e elftal of het 3e 

elftal moet minimaal 45 minuten speeltijd krijgen. De technisch jeugdcoördinator 

bovenbouw bewaakt dit proces. Om te kunnen anticiperen op het volgende seizoen trainen 

O19-1 junioren na de winterstop een periode met één van de selectie elftallen mee, die 

bestaat uit minimaal 6 trainingen (=3 weken) en een (oefen)wedstrijd. 
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2.6. Keepers 

 

Binnen de vereniging wordt gewerkt met keepertrainers voor zowel de senioren als de 

jeugd. Alle keepers van de senioren- én jeugdselectie teams van JO13 t/m JO19 krijgen één 

keer per week keepertraining aangeboden.  

 

Het doel van de keepertraining is om de keepers een gedegen opleiding te geven. Naast de 

training met het team heeft met name de keeper nog een “vakspecifieke” opleiding 

nodig. De doelstelling voor de keepers is gericht op het verbeteren van de 

keepervaardigheden en die in dienst te stellen van het team.  
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3. Jeugd 

 

3.1. Doelstellingen prestatief jeugdvoetbal 

 

Vanuit het oogpunt dat de senioren selectieteams 1,2, en 3 zoveel mogelijk worden gevormd 

door spelers uit de eigen jeugd, is de ambitie dat de jeugd-selectieteams in de hoofdklasse 

uitkomen. Hierbij wordt er van uit gegaan dat winnen geen doel op zich is, maar een logisch 

gevolg is van de opleiding. De basis van de technische visie van Drechtstreek vormen 

individuele techniektraining enerzijds en positiespel (positietaken, linietaken en teamtaken) 

anderzijds. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn de Wiel Coerver methode en de KNVB 

methode.  

Hierbij zijn we er van overtuigd dat de beste prestaties alleen geleverd worden als presteren, 

plezier en respect in harmonie zijn. Daarnaast betekent spelen in een hoge klasse meer 

tegenstand, waardoor een betere vorming binnen de jeugd plaatsvindt en uiteindelijk de 

overgang naar de seniorenafdeling minder moeilijk wordt. 

Om de doelstelling te kunnen nastreven is het van belang technische vaardigheden van 

spelers continu te verbeteren. Aangenomen wordt dat door het verbeteren van de 

vaardigheden en het spelpeil de spelvreugde van spelers zal toenemen. Dit wordt mede 

gerealiseerd door op de selectieteams van alle leeftijdsgroepen zoveel mogelijk een 

gediplomeerde trainer in te zetten, die een aantrekkelijke en vaste speelstijl hanteert; een 

vaste spelstijl als rode draad door alle selectieteams vereenvoudigt het inpassen van spelers 

in andere elftallen. De volgende teams worden onder de noemer selectie team ingedeeld: 

JO8-1/2, JO9-1/2, JO10-1/2, JO11-1/2 , JO12-1/2, JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO16-1, JO17-1 en 

JO19-1. Doelstelling bij de 1e en 2e elftallen van JO8, JO9, JO10, JO11 en JO12 is dat beide 

teams gelijkwaardig getraind worden en op gelijkwaardig niveau spelen 

 

3.2. Recreatief jeugdvoetbal 

 

Voor de niet-selectieteams geldt dat Drechtstreek zodanige voorwaarden wil creëren  

dat voetbal wordt gespeeld, geleerd en dat de jeugd plezier beleeft aan voetbal. Hiervoor 

streeft de vereniging naar een continue verbetering van het aanbod van voetbal- en andere  

activiteiten voor deze doelgroep zodat de jeugd op een maatschappelijk verantwoorde wijze  

aan een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt geholpen en recht gedaan wordt aan de sociale  

betekenis van het verenigingsleven in het algemeen en aan het belang van recreatieve  

sportbeoefening in het bijzonder. 

 

3.3. Spelsysteem 

 

Op jonge leeftijd willen we de jeugd duidelijk maken dat de veldbezetting een belangrijk 

item is in het voetbal. Dit betekent dat we de spelers leren te spelen in een bepaalde 

formatie. Op een simpele manier leren we de jonge jeugdspelers wat te doen in balbezit 

(groot maken speelveld) en wat te doen bij balbezit tegenstander (klein maken van het 

speelveld) 

Sinds 2017 zijn de spelvorm van de jeugd aangepast en worden wedstrijden gespeeld op 

kleinere veldjes, 6 tegen 6 en 8 tegen 8. Kleinere veldjes en spelen in kleinere teams leiden 

tot meer balcontacten, samenspelen, meer dribbelen, schieten, passen en scoren (dus meer 

techniek). 
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3.3.1. Spelvormen per leeftijdscategorie: 

 

6 tegen 6 

• O8, O9 en O10 spelen 6 tegen 6, 1 keeper en 5 veldspelers. 

• Spelduur: O8 en O9 spelen 2 x 20 minuten (of 4 x 10 minuten) , O10 speelt 2 x 25 
minuten (of 4 x 12,5 minuten) 

• Veldbezetting: 1 - 2 - 1 - 2 
 

8 tegen 8 

• O11 en O12 spelen 8 tegen 8, 1 keeper en 7 veldspelers 

• Spelduur: 2 x 30 minuten (of 4 x 15 minuten) 

• Veldbezetting 1 - 3 - 1 - 3  
 

11 tegen 11 

• Vanaf O13 wordt er 11 tegen 11 gespeeld  

• Veldbezetting: 1 - 4 - 3 - 3 of 1 - 3 - 4 - 3 formatie  
 

Enkele aandachtspunten m.b.t. deze speelwijze zijn: 

•  Opbouw van achteruit waarbij lange ballen geven van achteruit zoveel mogelijk 
moet worden voorkomen 

• Indien de keeper in balbezit is maken de backs het spel breed maken en de laatste 
man en voorstopper positioneren zich naast elkaar, waardoor een 
afspeelmogelijkheid wordt gecreëerd (indien er sprake is van een drie-mans aanval) 

• De middenvelders bewegen beurtelings van of naar de bal toe om zodoende 
afspeelmogelijkheden te creëren op het middenveld zonder dat de ruimtes dicht 
gelopen worden. 

• Balverlies is verdedigen 

• Ruimtes klein maken (knijpen naar de kant van de bal, aansluiten van de linies) 

• Vooruit verdedigen. Druk zetten op de speler met de bal. Op deze wijze de 
tegenstander dwingen tot het maken van fouten 

• Kort dekken in de buurt van de bal 

• Rug/ruimtedekking geven 

• Geen onnodige overtredingen maken. 

• Keeper actief meedoen (coachen en meebewegen met de bal). Ruimte achter de 
achterhoede afdekken (doorschietende of lange bal tegenstander) 

• Voetbal speel je met een team; elkaar (positief) coachen is daar een belangrijk 
onderdeel van 

 

3.4. Procedure teamindelingen en dispensatie 

 

Aan het einde van ieder seizoen wordt, uiterlijk op 1 juni, de teamindeling bekend gemaakt. 

Hieraan voorafgaand vinden geen selectiewedstrijden en -trainingen plaats. Voor de 

samenstelling van de teams wordt gebruikt gemaakt van de input van de selectie trainers, 

Technisch Jeugd Coördinator, de lijncoördinator, de interne scouting en het speler-volg-

systeem Dotcom Sport. 

Er wordt voor selectieteams in principe geen dispensatie aangevraagd voor spelers. Leeftijd 

dispensatie wordt alleen dan aangevraagd wanneer de fysieke ontwikkeling van een speler 

een bepaald niveau bemoeilijkt òf voor exceptionele talenten die stil dreigen te staan in hun 

ontwikkeling. Zowel speler, ouder/verzorger en lijncoördinator moet de eventuele aanvraag 

steunen. Besluitvorming vindt plaats in het bestuur. 
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3.5. Procedure bekendmaking teamsamenstelling nieuw seizoen 

 

Jaarlijks levert het selectieproces onrust, teleurstellingen en discussies op. Dit proces is 

echter noodzakelijk om op prestatief niveau de juiste teamsterkten te realiseren. 

Desondanks is het voor spelers (en hun ouders) van groot belang dat dit proces zorgvuldig 

verloopt en dat (te hoge) verwachtingen tactvol worden gemanaged. Om eenduidigheid te 

creëren naar spelers en teleurstellingen te kunnen beperken wordt de samenstelling van de 

teams voor het volgende seizoen voor alle leeftijdslijnen gelijktijdig (aan het einde van het 

seizoen en uiterlijk 1juni) aan alle spelers bekend gemaakt middels een bericht op de 

website op een vooraf naar de spelers en ouders gecommuniceerd moment. Trainers van 

selectieteams informeren, samen met de Technisch Jeugd Coördinator, de uiteindelijk 

afgevallen spelers daarna persoonlijk omtrent de reden van het besluit de betreffende 

speler niet in de selectie op te nemen.  

 

3.6. Procedure doorschuiven spelers  

 

Uitgangspunt is dat er vastgehouden wordt aan de leeftijdscategorieën zoals vastgesteld, 

tenzij er sprake is van spelers met exceptioneel talent die dreigen stil te gaan staan in hun 

ontwikkeling. De betrokken lijncoördinatoren en TJC’s besluiten hieromtrent. Bij 

tegenstrijdige meningen besluit het bestuur. 

 

Er kan zich een situatie aandienen waarin het verstandig is een jeugdspeler vervroegd te 

laten doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie dan wel vervroegd naar de eerste 

selectie van de senioren. Dit kan via een signaal van de Technisch Jeugd Coördinator, lijn 

coördinator, interne scout of een van de selectietrainers. Een vervroegde overgang komt tot 

stand na en in overleg met: 

• de Technisch Jeugd Coördinator onderbouw en/of bovenbouw 

• betrokken Lijncoördinatoren 

• de betreffende jeugdtrainers  

• de trainers van de eerste selectie (bij overgang naar de senioren) 

• de desbetreffende speler en zijn ouders/verzorgers 
 

De navolgende criteria worden gehanteerd: 

• speler ontwikkelt zich onvoldoende of helemaal niet meer in het team waarin hij 
speelt 

• de speler heeft zowel fysiek als geestelijk het niveau om bij een hogere 
leeftijdscategorie dan wel bij de senioren te spelen 

• speler en ouders zullen zich volledig moeten kunnen vinden in de overgang 

• een hoger team heeft versterking nodig 
 

De technisch jeugd coördinator dient bij afwijkende meningen een voorstel met betrekking 

tot vervroegde overgang in bij het bestuur.  
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3.7. Trainingsfaciliteiten 

 

De trainingsfrequentie voor selectieteams is 2 maal per week; Dat zorgt voor continuïteit en  

houdt de concurrentie hoog. Spelers worden individueel beter en trainers kunnen  

specifieker gaan coachen en spel situaties verbeteren. Ook voor de overige teams  

streeft de vereniging ernaar deze 2 maal per week trainingsfaciliteiten te  

bieden, al dan niet op andere sportcomplexen vanwege de beperkte veldcapaciteit. Het 

bestuurt benoemt per seizoen één of meerdere personen die de (alternatieve)  

trainingsschema’s opstellen. 

 

3.8. Trainersfaciliteiten 

 

Selectietrainers van de eerste teams in de leeftijdslijnen JO11 tot en met JO19 krijgen een 

vergoeding, een opleidingsbudget of een kledingpakket. Drechtstreek stimuleert trainers die 

nog geen diploma bezitten maar al wel actief zijn als trainer binnen de vereniging om een 

trainerscursus te gaan volgen. De opleiding van trainers draagt over het algemeen bij aan 

een hogere trainingskwaliteit waardoor veel leden als trainer betrokken blijven bij de 

vereniging. Voor de selectietrainers van JO19, JO17, JO16, JO15 en JO14 geldt dat zij bij 

voorkeur beschikken over minimaal het diploma TCIII of een gelijkwaardige opleiding en 

voor de trainers van de selectieteams in de leeftijdslijnen JO9 tot en met JO13 minimaal over 

een opleiding pupillentrainer. Hierbij heeft het de voorkeur dat de hoofdtrainers uit de eigen 

leden van de vereniging worden geworven waarbij de kosten voor het behalen van de 

diploma’s worden vergoed (eventueel in combinatie met een terugbetalingsregeling) door 

de vereniging.  

 

3.9. Keepers 

 

Alle keepers van de jeugdselectie teams van JO13 t/m JO19 krijgen één keer per week 

keeperstraining aangeboden. De keepers van niet selectie teams krijgen eveneens, zo veel 

als mogelijk, een separate keeperstraining aangeboden.  

 

Voor de keepers is het belangrijk dat hij/zij: 

• actief worden betrokken bij de groepstraining van zijn/haar team 

• individuele training krijgen om specifieke vaardigheden te oefenen 

• aandacht krijgen voor zijn/haar zelfvertrouwen, durf en brutaliteit 
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4. Organisatie  

 

4.1. Bestuur 

 

Het bestuur maakt het mogelijk dat leden de voetbalsport kunnen beoefenen. Dit geldt voor 

alle leden, op prestatief niveau en recreatief niveau. Concreet betekent dit dat elk team 

voldoende begeleiding (leiders) heeft en kwantitatief en kwalitatief voldoende training en 

wedstrijdmateriaal heeft. Fair Play en ook de bijdrage aan de vereniging op vrijwillig vlak 

wordt door het bestuur gestimuleerd.  

Het bestuur laat zich adviseren door diverse commissie binnen de verenging, waarbij – in het 

kader van het voetbaltechnisch beleid – de wedstrijdsecretaris, de Technische Commissie en 

de Jeugdcommissie de meest relevante adviesorganen zijn. De voorzitter van de 

jeugdcommissie zit namens de jeugdcommissie in het bestuur. De voorzitter van de TC 

neemt op verzoek deel aan bestuursvergaderingen. Indien de advisering aan het bestuur 

tegenstrijdigheden bevat, besluit het bestuur. 

 

4.2. Technische Commissie 

 

De Technische commissie (TC) adviseert over het voetbaltechnische beleid en de 

voetbaltechnische zaken (organisatie-kant). Samenvattend kan gezegd worden dat de TC 

verantwoordelijk is voor het adviseren van het bestuur omtrent het samenstellen en het 

indelen van- en het aanstellen van de juiste trainers voor de selectie elftallen.  

Het benaderen en aanstellen van de juiste (gediplomeerde) trainers, de 

teamsamenstellingen en de competitie-indeling van elk selectieteam (klasse) zijn de 

belangrijkste (advies)taken. De taken en verantwoordelijkheden van de TC staan vermeld in 

bijlage 1. 

 

4.2.1. Samenstelling Technische Commissie 

 

De Technische Commissie bestaat uit de volgende personen: 

• 2 x Technisch coördinator eerste, tweede, derde elftal, Team Onder 23 en keepers  

• Technisch Jeugd Coördinator bovenbouw (TJC bovenbouw) 

• Technisch Jeugd Coördinator jeugd onderbouw (TJC onderbouw) 

• Coördinator recreatieve teams senioren en dames 
 

De technisch jeugd coördinator 

 

De TJC onder- en bovenbouw zijn – in afstemming met de lijn coördinatoren - 

verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken (inhoudelijke kant zoals de trainingsstof, 

trainingsdoelstellingen, trainersbegeleiding) van de betreffende leeftijdscategorie. 

Daarnaast organiseren zij 2 x per seizoen extra trainingsfaciliteiten in de vorm van specifieke 

clinics. Bij de jaarlijkse indelingen van de jeugdteams bewaken de Technisch 

jeugdcoördinatoren de voetbaltechnische kant van de procedure. De taken en 

verantwoordelijkheden van de TJC staan vermeld in bijlage 1. 
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4.3. De Jeugdcommissie 

 

Primaire taak van de jeugdcommissie is het goed laten functioneren van de jeugdteams. 

Hierbij worden normen en waarden zoals sportiviteit en respect in teamverband uit-

gedragen en bevorderd. 

 

4.3.1. Samenstelling Jeugdcommissie 

 

De jeugdcommissie bestaat uit: 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Lijncoördinator JO19 

• Lijncoördinator JO16-17 

• Lijncoördinator JO14-15 

• Lijncoördinator JO12-13 

• Lijncoördinator JO11 

• Lijncoördinator JO9-10 

• Lijncoördinator JO7-08 + voetbalschool 
 

De lijn coördinatoren 

 

De lijncoördinatoren binnen de jeugdcommissie zijn primair verantwoordelijk voor de 

begeleiding van de teams per leeftijdscategorie. Hieronder vallen onder andere de 

begeleiding van de afzeggingen, doorschuiven spelers, informeren ouders en leiders, 

begeleiding leiders, in samenspraak met de TJC de teamindeling maken. Bij de jaarlijkse 

indelingen van de jeugdteams bewaken de lijncoördinatoren de organisatorische, sociale en 

de procedurele kant van de procedure. De taken en verantwoordelijkheden van de 

lijncoördinatoren staan vermeld in bijlage 1. 
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Bijlage 1 

 

Taakomschrijving Technische Commissie 

• Adviseert de voorzitter van het bestuur in het aanstellen van trainers voor de 
selectieteams senioren; 

• Adviseert de (jeugd)voorzitter in het aanstellen van trainers voor de jeugd 
selectieteams boven- en onderbouw; 

• Adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de jeugdvoorzitter over de 
voortgang en ontwikkelingen van het technisch (jeugd)beleid en doet – waar nodig – 
aanbevelingen;  

• Stelt oefenprogramma’s vast voor de selectieteams senioren na overleg met de 
wedstrijdsecretaris.  

• Heeft een beslissende stem in het incidenteel doorschuiven van spelers naar 
selectieteams als de betrokken trainers en lijncoördinatoren geen overeenstemming 
bereiken; 

• Het begeleiden van de procedure bij de overgangen tussen de verschillende 
spelvormen in de jeugd en de overgang van jeugd naar senioren 

 

Functieomschrijving Technisch coördinator eerste, tweede en derde elftal: 

 

• Adviseert de voorzitter van het bestuur met betrekking tot het aanstellen van 
trainers voor de selectieteams senioren; 

• Houdt 2 x per seizoen een evaluatiegesprek met deze trainers.  

• Voert in december/januari een oriënterend gesprek voor het nieuwe seizoen met de 
zittende trainer; 

• Voert 1 x per seizoen een evaluatiegesprek met de leden van de medische staf. 
Daarnaast vindt er in december/januari een oriënterend gesprek plaats voor het 
nieuwe seizoen; 

• Stelt – in nauwe afstemming met de wedstrijdsecretaris - oefenprogramma’s op.  

• Draagt het technisch beleidsplan van de vereniging uit en ziet toe op de naleving 
hiervan 

• Bezoekt regelmatig wedstrijden en trainingen om een goed beeld te vormen van 
zowel de trainers als van de spelers 

• Raadpleegt periodiek de spelersraad omtrent de voortgang van het beleid en/of de 
randvoorwaarden 
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Functieomschrijving Technisch Jeugd Coördinator 

 

• De technisch Jeugd coördinator maakt deel uit van de technische commissie. 

• Focus ligt op de begeleiding en het aansturen van de trainer en coaches van de 
jeugdafdeling, zowel op trainingsavonden als bij wedstrijden.  

• Het geven van interne cursussen en thema-avonden, alsmede een kick-off moment 
met alle trainers bij aanvang van het seizoen i.s.m. de lijncoördinator 

• Oefenstof aanreiken aan trainer-coaches van zowel selectie- als niet-selectieteams 

• Stelt oefenprogramma’s vast voor de selectieteams onder- en bovenbouw Jeugd na 
overleg met de wedstrijdsecretaris en eventueel toernooi coördinator en informeert 
de lijncoördinator daaromtrent; 

• Is tenminste 2 x per jaar aanwezig bij wedstrijden van de teams in de eigen lijnen. 

• Het indelen van de selectieteams i.o.m. de betrokken trainers. Bij afwijkende 
meningen bepaalt het bestuur. 

• Adviserende rol bij het indelen van de recreatieve teams  

• Trainer overleggen organiseren (zowel selectie- als recreatieve teams). 

• Samen met de jeugdvoorzitter de selectietrainers aanstellen en 2 x per seizoen een 
(tussen)evaluatiegesprek voeren met deze trainers.  

• Overleg met de JC over het aanstellen van trainers van de recreatieve teams en 
hierin advies uitbrengen. 

• Opzetten van een interne scouting 

• Het uitdragen van het technisch beleidsplan en toezien op de naleving hiervan.  

• Het bijhouden van het spelers-volg-systeem in samenwerking met de trainers. 

• Het meetrainen van spelers in een hogere leeftijdsgroep begeleiden. 

• Het maken van oefenprogramma’s voor de selectieteams in samenwerking met de 
Wedstrijdsecretaris en de betreffende trainers 

• Begeleiden van stagiaires 
 

 

Functieomschrijving Coördinator recreatieve teams senioren 

 

• Adviseert het bestuur met betrekking tot de teamindeling van de lagere senioren 
elftallen en het damesteam. 
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Functieomschrijving Jeugdvoorzitter 

 

• Communiceert de voortgang, ontwikkelingen en eventuele adviezen rond het 
technisch beleid naar de lijncoördinator; 

• Laat zich door de lijncoördinator adviseren omtrent de voorgenomen aanstellingen 
van trainers voor de selectieteams Jeugd; 

• Stelt, samen met de Technisch Jeugd Coördinatoren, trainers aan voor de 
selectieteams Jeugd 

• Stelt – indien nodig - vrijwilligersovereenkomsten vast met de aan te stellen trainers 
van de jeugdselectieteams en legt deze voor aan het bestuur 

 

Functieomschrijving Lijncoördinator 

 

• Adviseert de jeugdvoorzitter omtrent het aanstellen van trainers voor de teams en 
recreatieve teams 

• De lijncoordinator in de bovenbouw adviseert de TJC bovenbouw en selectietrainers 
bij het indelen van de selectieteams; in de onderbouw besluit de lijncoordinator 
samen met de TJC Onderbouw over de indeling van de selectieteams. Bij afwijkende 
meningen besluit het bestuur. 

• Het indelen van de niet selectieteams.  

• Stelt trainers voor de niet selectie teams aan 

• Is het eerste aanspreekpunt voor de trainers/coaches, spelers en ouders van zijn lijn.  

• Bewaakt dat Drechtstreek een veilige omgeving is voor elke speler 

• Verzorgt de communicatie naar de teams en ouders binnen de eigen lijn. 

• Het verzorgen van een kick-off moment met alle trainers bij aanvang van het seizoen 
i.s.m. de Technisch Jeugd Coördinator 

• Signaleert zo mogelijk vroegtijdig eventuele problemen binnen de eigen lijn, lost 
deze op (indien gewenst via de ‘lijncoördinator overleg app’) en/of meldt ze (per 
mail) bij verantwoordelijken binnen Technische Commissie en / of de Lijnorganisatie. 

• Coördineert en bemiddelt bij het zoeken naar invallers i.g.v. grootschalige 
afwezigheid. 

• Draagt zorg voor voldoende trainingsbenodigdheden (ballen, hesjes etc) 

• Stelt oefenprogramma’s vast voor de niet selectieteams in overleg met de 
wedstrijdsecretaris en betreffende trainers; 

• Geeft (sponsor)kleding uit en neemt deze aan het eind van het seizoen weer in 

• Is minimaal 2 x per seizoen aanwezig bij wedstrijden van de teams in de eigen lijn. 

• Heeft frequent doch tenminste 3x per jaar overleg met coaches en trainers van zijn 
lijn 


