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1. Voetbaltechnisch beleidsplan 
 
In dit voetbaltechnisch beleidsplan staan de onderdelen, die op het technisch beleid van ESA Rijkerswoerd van 
toepassing zijn voor de seizoenen 2017 t/m 2022. Dit technische beleidsplan, zal –onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de vereniging-  op inhoud en uitvoering bewaakt worden door de Manager Voetbal. Hij stuurt het Team 
Voetbal aan. Het Team Voetbal bestaat uit: Manager Voetbal, Technisch jeugdcoördinator Scouting, Technisch 
jeugdcoördinator  Bovenbouw (vanaf 13 jaar), Technisch jeugdcoördinator Onderbouw, Technisch coördinator  
Vrouwenvoetbal (alle leeftijden) en de Trainer van ESA1 en O23. Zaalvoetbal en Walking football (>60) behoren niet 
tot de core business van ESA en vallen dan ook niet onder het Team Voetbal.  
 
Jaarlijks worden er verschillende bijeenkomsten belegd door Team Voetbal om samen met alle functionarissen, 
genoemd in het organogram, het gevoerde technische beleid te evalueren. Daarbij zal vooral gelet worden op de 
continuïteit van het te voeren beleid.   
 
Zoals reeds benoemd, is dit technisch beleidsplan een raamwerk. Dit raamwerk zal verder ingevuld worden met 
verschillende bijlagen, die op onze website worden gepubliceerd.  
 
 
1.1  Model voor voetbalopleiding ESA Rijkerswoerd 

ESA Rijkerswoerd wil haar voetbalopleiding vormgeven op basis van een visie, waarin recreatief voetballen en 
prestatief voetballen op hoog niveau, gecombineerd worden binnen de vereniging. Door spelers een 
opleidingsperspectief te geven op voetbalgebied, worden spelers en keepers gemotiveerd om zich hiervoor in te 
zetten.  Veel spelers kunnen immers met een gerichte aanpak van recreatiespeler tot prestatiespeler worden gevormd. 
Op deze wijze werken we aan het doel om het 1e elftal van ESA zoveel mogelijk te laten spelen met spelers uit de eigen 
jeugdopleiding. 
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1.2  Twee pijlers – Recreanten en  Selectie 

Om de individuele voetballer/keeper recht te doen in zijn/haar kwaliteiten en zijn/haar talenten organiseert ESA de 
voetbalopleiding op basis van een indeling in voetbalniveaus. 
Ieder niveau stelt zijn eigen eisen aan de begeleiding en faciliteiten, welke de spelers en teams geboden worden. 
 

 
1.3  Recreanten 
Onder receanten vallen alle spelers en keepers, die niet in aanmerking (willen) komen voor de selectieteams. 
Recreanten spelen in een team waarin ze zich prettig voelen en die passen bij hun technisch niveau. 
 

 
1.4  Selectie 

De  deelnemers aan de selectieteams zijn de spelers en keepers, die niet alleen over het nodige talent beschikken 
maar ook de wil hebben om dit niveau te bereiken en op dit niveau te presteren.  
Onder selectieteams vallen de ESA 1, 2, JO19-1+2, JO17-1+2, JO15-1+2, JO13-1+2, JO11-1+2, JO9-1 en JO8-1. 
 
 
1.5  Talent scouting 
Alle recreanten en nieuwe spelers, die bij ESA spelen of binnen komen, worden gescout op talent en aanleg. Spelers die als talent 
kunnen worden aangemerkt, krijgen de mogelijkheid om in een volgend seizoen in een selectieteam te spelen. In bijzondere gevallen 
kan  - ter beoordeling van het Team Voetbal- besloten worden om tijdens een lopend seizoen een dergelijke keus te maken. 
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2. Visie / speelstijl ESA 

 
2.1  Uitgangspunten 

• Duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppelde trainers en trainingen per leeftijdsgroep 
• Hoge mate van balvaardigheid, oplossend en creatief vermogen, spelinzicht en overzicht en inzetbaarheid op 
 meerdere posities 
• Flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
• Aanvallende intenties in een 1-4-3-3 spelsysteem 
• Gedrag vertonen conform de door ESA opgestelde Normen en Waarden 
 
Een ESA selectieteam speelt standaard met spelsysteem 1-4-3-3. In beginsel speelt het team verzorgd circulatievoetbal 
met een opbouw van achteruit, maar zo nodig kan worden overgeschakeld naar een andere vorm in deze speelstijl. 
 
Ook de ESA recreatieteams spelen het 1-4-3-3 spelsysteem. Deze speelstijl is immers gericht op aanvallend voetbal. 
ESA speelt voetbal om de speler en keeper plezier te bieden. Maar men moet zich bij ESA ook  maximaal kunnen 
ontwikkelen. Tijdens een wedstrijd kan de formatie van een ploeg veranderd worden. Soms wil de trainer de strategie 
van zijn ploeg wijzigen omdat hij hiertoe min of meer gedwongen wordt, doordat een speler geblesseerd raakt of van 
het veld wordt gestuurd.  
 
Uitgangspunt blijft te allen tijde dat we aanvallend, creatief en dominant voetbal willen spelen met alle ESA teams. 
 
 
2.2  Visie / doelstelling ESA 1 
ESA-1 wil op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. ESA-1 speelt herkenbaar, aanvallend, technisch en dominant 
voetbal. Dit alles dient gepaard te gaan met een gezonde dosis winnaarsmentaliteit. ESA-1 gaat altijd uit van eigen 
kwaliteit. 
ESA-1 speelt  met zoveel mogelijk eigen jeugd, door de vereniging zelf opgeleid in de voetbalvisie van ESA. Spelers van 
buiten zijn welkom bij ESA-1 maar dienen zichtbaar beter te zijn dan door ESA zelf opgeleide spelers. De spelers van 
buiten mogen in samenspraak met het Team Voetbal gevraagd worden bij ESA-1 te komen spelen. De Manager 
Voetbal beslist uiteindelijk hierover. 
 
 
2.3  Visie / doelstelling jeugd selectieteams 
ESA wil ook met al zijn jeugdselectieteams op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Dat niveau dient passend te zijn bij 
onze opleiding. Eventuele promoties zijn voor alle teams gewenst, maar niet vereist. 
 
 

2.4  Visie / doelstelling recreantenteams 
Bij onze recreatieve teams staat vooral plezier met het spelletje voorop. Streven naar spelen op een zo hoog mogelijk 
niveau is niet van toepassing. Kampioenschappen en promoties zijn leuk, maar niet vereist. 
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2.5  Competitieniveau  
Een hoog competitieniveau is niet een doel op zich. Wel is dit een goed middel om spelers optimaal te ontwikkelen. 
Spelers hebben een bepaald competitieniveau nodig om als speler beter te worden. Het streven is de eerste teams van 
de jeugd in de landelijke 3e divisie te laten spelen.  
 

 

Team  Huidig niveau  Gewenst niveau  

ESA 1 3e klasse  2e klasse  

ESA 2 Reserve 2e klasse  Reserve 1e klasse  

JO19-1 4e divisie  3e divisie  

JO19-2 2e klasse  1e klasse  

JO17-1 Hoofdklasse  3e divisie  

JO17-2 1e klasse  1e klasse  

JO15-1  3e divisie  3e divisie  

JO15-2 1e klasse 1e klasse 

JO13-1 3e divisie  3e divisie 

JO13-2 2e klasse 2e klasse 

JO11-1 Hoofdklasse Hoofdklasse 

JO11-2 1e klasse 1e klasse 

JO9-1 Hoofdklasse  Hoofdklasse  

JO8-1 Hoofdklasse Hoofdklasse 
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3. ESA jeugdopleiding 
 
ESA wil het niveau van haar jeugdopleiding zo afstemmen dat er op gepaste wijze getraind en gespeeld wordt. Dit 
betekent dat ESA zowel de trainers als de spelers beter willen maken. ESA wil eigen spelers en eigen trainers opleiden 
via interne en externe cursussen om hen naar het door ESA gewenste niveau te brengen. 
 
De kracht van de jeugdopleiding wordt bepaald door de kwaliteit van de trainers. Het technische beleidsplan en de 
daarbijhorende kenmerken moeten hulpmiddellen zijn voor trainers om zich zelf verder te ontwikkelen. Uiteindelijk zal 
een hoger niveau van de trainers leiden tot een hoger niveau van de teams en van de individuele jeugdspeler. 
 
Er is een technisch beleidsplan nodig om meer continuïteit in de jeugdopleiding te krijgen. ESA wil een duidelijke 
voetballijn neerzetten. Deze lijn gaat uit van het ontwikkelen van de technische en tactische vaardigheden van 
jeugdspelers. Het doel is om op een passend competitieniveau met een positieve aanvallende voetbalopvatting te 
kunnen en willen spelen. 
 
Teneinde deze technische en tactische vaardigheden te ontwikkelen, zal er vanaf de jeugd gericht moeten worden 
getraind. In die eerste jaren kan er een enorme winst worden geboekt als spelertjes week in week uit de juiste 
oefenstof krijgen aangeboden en als zij op een goede manier worden gecoacht en getraind. 
 
 
 
3.1  Doelstellingen van de  Jeugdopleiding 
ESA wil voor alle jeugdspelers een team kunnen bieden, waarin ze graag willen en kunnen spelen. Zoals eerder 
beschreven kan er bij ESA op twee niveaus worden gespeeld: selectie en recreatie. 
 
Om de doorstroom te bevorderen, zal ESA de komende jaren een aantal doelen moeten bereiken. 

• Allereerst zal het niveau van alle trainers continu moeten worden ontwikkeld. 
o ESA streeft naar gekwalificeerde trainers (UEFA-B en UEFA-C) voor alle selectieteams.  
o Nogmaals: de kwaliteit van de jeugdopleiding wordt hoofdzakelijk bepaald door de kwaliteit van de 

trainers. 
• Ten tweede is het gewenst dat het competitieniveau, waarop de selectieteams actief zijn, past    

binnen de richtlijnen van ESA.  
• Ten derde zal de stap van de O19-1 naar het eerste elftal zo klein mogelijk moeten zijn / blijven.  

o Spelers van O19 spelen periodiek met hogere weerstanden tijdens trainingen en wedstrijden met ESA 
1, 2 en/of ESA O23. 

• Ten vierde is er continuïteit binnen de jeugdopleiding. Dat betekent dat er vanuit een  eenduidige visie wordt 
opgeleid bij de jeugd (focus op technische ontwikkeling bij de jongere jeugd en focus op tactische ontwikkeling 
bij de oudere jeugd).  

o Dit betekent ook dat er vanuit een eenduidige visie wordt gevoetbald. Met een positieve aanvallende 
voetbalopvatting kiest ESA voor balbezit, druk zetten, dominantie en een zorgvuldige gestructureerde 
opbouw van achter. 

 
 

Om de doorstroming op recreatief niveau te bevorderen (vanuit de jeugd naar de senioren) zal er 3x per jaar een 
overleg plaatsvinden tussen de  Manager Voetbal en de Coördinator Senioren. Het is aan de Coördinator Senioren om 
de spelers, die over moeten,  in kaart te brengen. Het in kaart brengen van de spelers dient in de maand januari 
afgerond te zijn. Alle spelers die over moeten, worden door ESA uitgenodigd (februari/maart) voor een persoonlijk 
gesprek om de mogelijkheden binnen ESA te bespreken. Het belang van het individu staat voorop. Uiteraard wordt 
rekening gehouden met het teambelang en met het algemeen belang van ESA. 
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3.2  Visie op ESA jeugdopleiding 
Plezier (recreatief), ontwikkeling  en resultaat (selectie) zijn de pijlers van de ESA jeugdopleiding. Voetballen doe je 
voor je plezier, maar het wordt natuurlijk leuker als je merkt dat je zelf of als team ook beter wordt en dat dit ook leidt 
tot resultaat. De positieve ontwikkeling van de individuele speler zal vanzelf leiden tot een beter teamresultaat. De 
beleving van beter worden en van winnen zorgen voor optimaal voetbalplezier. 
 
Jeugdspelers moeten worden opgeleid tot voetballers met technische en tactische vaardigheden. Deze vaardigheden 
moeten dusdanig worden ontwikkeld, dat het team onder weerstand steeds voor voetballende oplossingen kan kiezen. 
Jeugdspelers die bij ESA worden opgeleid, onderscheiden zich door hun balvaardigheid, tactisch vermogen en techniek. 
Door de hoge mate van balvaardigheid zijn jeugdspelers ook in staat om ook tactische vaardigheden te ontwikkelen. 
 
 
3.3  Speeltijd 
ESA hanteert een wisselbeleid met duidelijke uitgangspunten voor alle trainers /coaches en begeleiders. Daarbij gaat 
ESA uit van 3 categorieën: 

Bovenbouw: JO 19-1 en JO17 1: 
Bij deze teams bepaalt de trainer de opstelling en kan hij -al naar gelang de wedstrijd het toelaat- zijn wissels 
toepassen naar eigen inzicht. Hierbij gaat ESA uit van het gezonde verstand van de trainer om gemiddeld over het 
seizoen alle spelers aan voldoende speeltijd te laten komen (lees: gemiddeld over het hele seizoen genomen ongeveer 
evenveel speeltijd). Alleen de trainer bepaalt wie in welke wedstrijden / in welk elftal speelt. 

De overige selectieteams: 
Bij deze teams is het verplicht dat alle spelers evenveel aan voetbal toekomen als hun teamgenoten. Het kan 
voorkomen dat de trainer tijdens een bepaalde wedstrijd tactisch moet wisselen. Als dit ten koste gaat van het aantal 
speelminuten van een bepaalde speler,dan dient dit in de volgende wedstrijd gecompenseerd te worden (al dan niet in 
een ander team). 

Overige jeugdteams: 
Bij deze teams is het verplicht dat alle spelers bij elke wedstrijd gemiddeld evenveel speeltijd krijgen. Soms kan dat om 
bepaalde redenen niet, maar uiteindelijk zullen alle spelers aan het einde van het seizoen evenveel speelminuten 
gemaakt hebben. 
 
 
3.4  Trainers 
De trainers moeten de spelers van JO9 tot en met JO19 een kwalitatief hoogwaardige en intensieve voetbalopleiding 
bieden. De kwaliteit van de jeugdopleiding wordt bepaald door de kwaliteit van de jeugdtrainers. De vereniging dient 
dus ruimte en ondersteuning te bieden bij het opleiden en ontwikkelen van jeugdtrainers door middel van interne en 
externe cursussen. 
 
Uiteindelijk is het streven van ESA dat er elk jaar een aantal spelers de stap maakt vanuit de jeugdopleiding naar het 
eerste elftal van ESA. De logische tussenstap is het tweede elftal, omdat de stap van de JO19-1 naar het eerste elftal 
tamelijk groot is. Hierdoor kunnen we de identiteit van ESA ook bij het eerste elftal behouden. Om de stap naar boven 
te kunnen maken moeten jeugdspelers op een zo hoog mogelijk competitieniveau actief zijn en moeten zij bovendien 
door goede en gekwalificeerde trainers elke training beter worden gemaakt. Kwaliteit van de opleiding is daarom 
nodig, maar ook de intensiteit van de opleiding is belangrijk. Veel en vaak voetballen, maar wel gericht en bewust 
beter worden door de invloed van trainer(s). Een consequente manier van opleiden -door vooprtdurend overleg en 
permanente samenwerking- moet leiden tot de optimale ontwikkeling van de individuele jeugdspeler. 
 
Alle selectie trainers geven hun eigen invulling aan trainingen aan de hand van een jaarplan en houden hierbij rekening 
met de visie en doelstellingen van de jeugdopleiding van ESA. De jaarplannen zullen getoetst en gecontroleerd worden 
door de Technische Jeugdcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw). Dit zorgt voor een grote mate van continuïteit 
binnen de opleiding. Omdat trainers dezelfde (voetbal)lijn aanhouden, is het voor spelers gemakkelijker om zich te 
ontwikkelen. Per speler zal de optimale ontwikkeling echter verschillen. Het rekening houden met deze verschillen is 
een belangrijk uitgangspunt in de opleiding van jeugdspelers. 
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Opleiden van jeugdspelers is niet makkelijk. Elke specifieke leeftijd maar ook elke individuele speler heeft zijn eigen 
benadering en eigen behandeling nodig om een betere voetballer te worden. De visie van ESA is dat we ons moeten 
richten op het individu en op de leeftijdscategorie.  ESA geeft de trainers op alle niveaus aan, wat er in een bepaalde 
leeftijdscategorie trainbaar gemaakt moet worden. De basistechnieken moeten beheerst worden om de volgende stap 
(het ontwikkelen van het tactisch inzicht) te kunnen trainen. ESA geeft de verschillende technieken aan, die 
gedurende het seizoen in de trainingen moeten zijn verwerkt. Tijdens onze Train de Trainers bijeenkomsten zal de visie 
van ESA worden overgebracht op de trainers. 
 
 
3.5  Trainers Jeugd selectieteams 

Trainers van de 1
e selectieteams  dienen in het bezit te zijn van minimaal diploma UEFA-C en bij voorkeur een UEFA-B 

diploma. Met alle trainers van selectieteams zal ESA een overeenkomst aangaan voor 1 seizoen.  De trainers van de 2e 
selectieteams en van de talententeams kunnen in een opleiding zijn tot UEFA-C Trainer-Coach of zijn reeds in het bezit 
van een UEFA-C diploma. Het beleid is dat deze trainers bij geschiktheid in aanmerking kunnen komen voor een 1 

selectieteam. ESA wil investeren in vrijwilligers die een trainersopleiding willen volgen. De Technisch 
Jeugdcoördinatoren bepalen wie daarvoor in aanmerking komen. 
 
 
3.6  Trainers Jeugd recreantenteams 
Binnen ESA proberen we met z’n allen zaken zo te regelen, dat de ontwikkeling van voetballers/keepers en het plezier 
beleven aan het voetbal optimaal is. De praktijk van het trainen en spelen (het doen) is hierin het belangrijkste. De 
invulling van de training is erop gericht, dat er zo veel mogelijk geleerd wordt. In wedstrijden wordt het geleerde 
toegepast en gaat het ook om samen winnen en samen verliezen. Het plezier dient voorop te staan bij de recreatieve 
teams. 
 
De trainers voor de recreanten teams hoeven niet in bezit te zijn trainer diploma’s. ESA organiseert per jaar minimaal 5 
bijeenkomsten (Train de Trainers) om de trainers bij te scholen ten aanzien van  trainingen, wedstrijdbesprekingen, 
coaching en nabesprekingen. Voor talentvolle en ambitieuze trainers op het recreatieve niveau bestaat de 
mogelijkheid tot het volgen van een KNVB trainerscursus. De Technische Jeugdcoördinatoren bepalen wie daarvoor in 
aanmerking komen. 
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4. Scouting spelers 
 
Alle recreanten en nieuwe spelers die bij ESA binnen komen worden gescout op talent en aanleg. Voor dit doel is 
binnen ESA een Team Scouting actief. 

 

 
4.1  Samenstelling 
Team Scouting is samengesteld uit 4 scouts en de Technisch Jeugdcoördinator Scouting, die eindverantwoordelijk is en  
deel uitmaakt van het Team Voetbal. 

 

 

4.2  Verantwoordelijkheid en taken 

Team Scouting stelt de samenstelling van de selectieteams vast. Recreantenteams zullen in samenspraak met de 
leeftijdscoördinatoren worden samengesteld. 

 

Het team heeft de volgende taken: 

• Het herkennen, opsporen en analyseren van talent. 

• Het indelen van selectieteams in samenwerking met de Technische jeugdcoördinatoren onderbouw en  
 bovenbouw en de selectie trainers. TJC Scouting is hierbij eindverantwoordelijk.  

• Het adviseren en ondersteunen van de leeftijdscoordinatoren bij de indeling van de recreantenteams. 

• Het maken van permanente mutaties in selectieteams op bepaalde momenten in het jaar (desgewenst bij 
recreantenteams).  

• Contactpersoon en aanspreekpunt voor Betaald voetbal organisaties (BVO’s) i.v.m. spelers die gescout zijn. 

 

 
4.3  Doel 
Een belangrijk doel van Team Scouting is ’talentherkenning‘. Team Scouting heeft zich ten doel gesteld dat elk talent in 
beeld is en speelt of gaat spelen op een niveau waarbij plezier, individuele ontwikkeling en prestatie het best tot zijn 
recht komen. Het uiteindelijke doel is dat er zoveel mogelijk zelf opgeleid talent in ESA-1 gaat spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Voetbal            Mei 2017 


