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VOORWOORD 

Voor u ligt een aangepaste versie van de "Oranje draad" van s.v. Eerbeekse Boys.  

 

In 2002 is de Oranje draad aangenomen door de ALV en in 2007 voor het laatst herzien.  

In een bijeenkomst van VTZ (Voetbal technische zaken) is besloten het plan te evalueren en aan te 

passen naar de laatste inzichten. In dat verband wordt dan ook gesproken over de Oranje draad.  

 

Dit plan is via overleg met de coördinatoren van de verschillende leeftijdsafdelingen tot stand 

gekomen. Doel van de "Oranje draad" is om te komen tot een meerjarenbeleid voor s.v. Eerbeekse 

Boys. Door de uitgangspunten op het technisch vlak neer te leggen ontstaat een kader volgens 

welke lijn binnen de vereniging wordt gewerkt. Dit zal op termijn de vereniging op een constant 

hoger plan brengen.  

 

Na de vaststelling van de “Oranje draad” in 2002 is een duidelijk waarneembaar hoger niveau van 

de vereniging op voetbalniveau tot stand gekomen. De meerwaarde is zichtbaar op de volgende 

onderdelen: 

- Hoger niveau van de elftallen; 

- De positie van de coördinatoren is duidelijk herkenbaar; 

- Continuïteit in de vereniging en in beleid; 

- Invulling van trainers/leiders is op niveau (gekwalificeerd) 

- De invulling van de E/F-pupillen is volgens een staand model en met goede samenwerking 

van de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s).  

 

De "Oranje draad" is geen statisch geheel, maar een document dat aan een constante evaluatie 

onderhevig is. In het technisch overleg met de trainers, coördinatoren en het bestuur kunnen 

wijzigingsvoorstellen voor de "Oranje draad" worden gedaan.   

 

Het bestuurslid voetbaltechnische zaken zal elk jaar aan het einde van het seizoen de Oranje 

draad door nemen en waar nodig aanpassen. Dan kan in de ALV het actuele plan worden 

aangenomen.  

 

De algemene doelstellingen en uitgangspunten van de "Oranje draad" worden in meer detail 

uitgewerkt via aparte bijlagen met: 

 

1) Specifieke kenmerken per leeftijdscategorie 

2) Specifieke trainingsuitwerking per leeftijdscategorie 

 

De belangrijkste  aanvullingen in versie 2.0 hebben betrekking op : 

  

- hernieuwde opzet naar blauwdruk KNVB 

- toevoeging beleid inzake seniorenvoetbal 

- toevoeging beleid inzake samenwerking met BVO’s 
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1. Beschrijving SV Eerbeekse Boys 

Eerbeekse Boys is opgericht op 7 december 1927. 

 

Het beoogt een sfeervolle en gezellige dorpsvoetbalvereniging te zijn waarbij het prestatiegerichte 

onbetaalde amateurvoetbal en het recreatieve voetbal in een goede balans zijn.  

Naar vermogen wordt gestreden om het hoogst haalbare.  

Dit geldt zowel voor de jeugd als de senioren, waarbij met zoveel mogelijk “eigen” mensen op, rond 

het veld en in de kantine gestreefd wordt naar een zo positief mogelijke regionale uitstraling. 

 

Het aantal spelende leden volgens het jaarverslag  2011-2012: 

Senioren :  172 

Junioren: 151 

Pupillen: 251 

 

In het voorjaar van 2001 is er, via de onderzoekscommissie KADER, een nieuwe bestuursstructuur 

tot stand gekomen. 

 

Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er aparte bestuursleden voor: 

Voetbaltechnische zaken 

Voetbalzaken 

Faciliteiten 

Evenementen 

Communicatie/PR 

Voor de dagelijkse invulling van de diverse taken binnen de vereniging hebben de bestuursleden 

diverse commissies ingesteld. 

 

In de commissie Voetbaltechnische zaken zitten naast het bestuurslid zgn. coördinatoren voor de 

verschillende leeftijdscategorieën.  

Bij voorkeur worden er aparte coördinatoren aangesteld voor de F, E, D, junioren, selectie-

senioren, overige senioren en keepers. 

 

2. Doelstelling Oranje Draad 

De "Oranje draad" is geschreven voor alle actieve spelers bij Eerbeekse Boys.  

 

Dit plan heeft tot doel te komen tot: 

• een goed werkende organisatie  

• kwantitatief/kwalitatief voldoende spelers  

• geschoolde trainers  

• goed functionerend/ervaren kader en begeleiding  

• goede doorstroming van de spelers zodat het algehele spelniveau van Eerbeekse Boys op 

een hoger plan wordt gebracht  

• optimale doorstroming van spelers staat voorop. Elke speler moet in principe zo hoog 

mogelijk spelen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat bij de opleiding 

het belang van de speler (individu) boven het teambelang kan gaan.  

• Spelers op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen.  

 

Door middel van het neerzetten van een duidelijke structuur binnen Eerbeekse Boys, welke 

gebaseerd is op een herkenbare voetbalvisie, zal de technische aanpak "Oranje draad" zichtbaar 

worden. 
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Samen met de grote groep van vrijwilligers van Eerbeekse Boys en de permanente steun vanuit 

het bestuur, kan de "Oranje draad" worden gerealiseerd. 

 

3. Opleiding van spelers 

 Uitgangspunten t.a.v. het leren voetballen 

Het voetbalvermogen van een speler wordt bepaald door de wijze waarop hij/zij kan omgaan met 

de verschillende voetbalweerstanden zoals daar o.a. zijn: de bal, medespeler, tegenstander, 

spelregels, toeschouwers, begeleiders, tijd, ruimte en spanning. 

 

De visie in de opleiding is gebaseerd op het vergroten van het voetbalvermogen via het zgn. TIPS 

model, waarbij de leeftijdsspecifieke kenmerken als uitgangspunt worden genomen. 

 

Techniek : met name aanname en verwerking bal, traptechniek 

Inzicht  : ziet de speler meer dan alleen de bal en zichzelf 

Persoonlijkheid : gedrag en communicatie binnen/buiten het veld     

Snelheid : basissnelheid, handelingssnelheid, bewegingscoördinatie 

 

 F-pupil: weinig kracht, bewegingsdrang, geen concentratie, weinig sociaal, 

individualistisch, spel als avontuur  

 E-pupil: socialer ingesteld, snel afgeleid, gevoel voor opdracht, beginnende geldingsdrang, 

wedstrijd en prestatie zijn al belangrijker 

 D-pupil: bewuster en doelgerichter, erg leergierig, rolmodellen belangrijk,  

 C-junior: wisselende prestaties door groeispurt, meer eigen mening, geldingsdrang 

 B-junior: puberteitsverschijnselen, winnen wordt steeds belangrijker, hogere individuele 

geldingsdrang 

 A-junior: stabieler zowel geestelijk als lichamelijk, taakbewuster ook naar anderen 

 Senior: wedstrijd kunnen “lezen”, functie in team kunnen onderscheiden 

 

Per leeftijdscategorie wordt er een specifiek trainingsprogramma uitgewerkt, waarbij er 

meer/minder accent op de verschillende TIPS elementen komt te liggen. 

 

 Keepers 

Doel is het vroegtijdig beginnen met het selecteren van spelertjes die aanleg hebben en vooral 

plezier in het keepen. Deze spelers moeten zodanig opgeleid en begeleid worden dat er goede en 

betrouwbare keepers uit naar voren komen. Niet alleen keepers met kwaliteiten voor het 1e team 

worden opgeleid.. 

 

 Hoe worden keepers opgeleid bij Eerbeekse Boys? 

Dit gebeurt in twee fasen: 

het op doel zetten van de juiste spelers  

opleiden / begeleiden keepers  

 

Fase 1 

De keuze vindt al plaats bij de E-tjes. De spelertjes die willen keepen melden zich vaak vanzelf. 

 

Hoe laten wij spelertjes de ervaring op doen in het keepersvak: 

Rouleren van de spelers, iedere wedstrijd een andere speler op doel. Na de wedstrijd deze speler 

beoordelen op aanleg en wat hij er zelf van vindt! (vooral 1e jaars E-tjes). 

Trainingsinstuif voor keepers aan het begin van het seizoen of in vakanties of op 

woensdagmiddagen. 
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Proberen om een (grote) groep spelertjes te krijgen die willen keepen (veel haken er later als 

keeper toch weer af!). Probeer zo snel mogelijk de juiste (capabele) spelers op doel te zetten. 

 

Fase 2 

Met de spelers (keepers) - die mogelijkheden hebben en zelf ook willen als keeper - wordt 

vervolgens gestart met het structureel en planmatig opleiden.  

 

 Uitgangspunten t.a.v. het coachen  

Coachen kan worden omschreven als “het beïnvloeden van gedrag” 

 

De visie op het coachen is ook gebaseerd op het TIPS model, waarbij de leeftijdsspecifieke 

kenmerken als uitgangspunt worden genomen (zie hiervoor). 

 

Specifiek aandachtspunt hierbij is om vooral ook rekening te houden met het karakter van de 

“coach” en “speler”. Coaching gebeurt vaak vanuit een eigenheid, die anders zal zijn bij degene die 

hij/zij wil coachen. Met andere woorden is de persoon extravert/introvert, zintuigelijk/intuïtief, 

denkend/voelend, oordelend/afwachtend. 

Concreet: waar de één een directe opdracht fijn vindt is de ander meer gebaat bij een 

vraag/antwoord spel of waar de één uitleg in woord prefereert is de ander meer gebaat bij een 

plaatje. 

 

In het algemeen positief commentaar en spelers waarderen zodat ze durven te voetballen. 

Aandacht voor vragend coachen, waardoor de speler worden uitgenodigd tot nadenken. 

Van de trainers wordt een eenvoudig woordgebruik en duidelijke coach-termen verwacht.  

In een korte wedstrijdbespreking worden thema's en veldbezetting gevisualiseerd.   

De spelers worden uitgenodigd om input te leveren bij wedstrijdbespreking en in de rust.  

Het evalueren van de wedstrijden en trainingen en kijken naar de groei van team en spelers.  

Selectieteams dezelfde wedstrijdvoorbereiding(warming up/bespreking) 

 

 Speelwijze 

 

4-3-3 systeem is uitgangspunt 

 

De spelopvatting is sterk afhankelijk van het te bereiken doel. Bij recreatief hoort plezier en bij 

prestatief natuurlijk prestatie, maar ook een stuk presentatie naar anderen toe (van team en 

persoon) is belangrijk. Eerbeekse Boys heeft tot doel dit te stimuleren. Daarom staat de optimale 

ontplooiing van de (jeugd)spelers centraal. Natuurlijk dient rekening te worden gehouden met 

leeftijd, belasting, aanleg, vaardigheid, interesse en ambitie, plus de persoonlijke omstandigheden. 

 

De ontwikkeling van het talent van de (jeugd)spelers en een positieve spelopvatting (aanvallend 

voetbal) zal een goede en tijdige doorstroming bevorderen. Tevens zal dit de sportieve en ook 

sociale ontwikkeling van spelers ten goede komen. Dit spelsysteem willen wij door het aanvallende 

karakter als uitgangspunt blijven hanteren 

 

In principe wordt bij de teams van Eerbeekse Boys het systeem 4-3-3 gespeeld. Hierdoor zijn de 

spelers in staat zich te ontwikkelen tot verdediger, middenvelder of aanvaller in een herkenbaar 

systeem. Door vanaf de pupillen volgens een zelfde systeem te spelen zullen na verloop van tijd 

automatismen bij spelers en team ontstaan. Hierdoor worden spelers ook opgeleid tot kwalitatief 

hoogstaande spelers. 
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Indien het spelerspotentieel – of in het belang van de opleiding - het spelen van dit systeem niet 

toelaat dan kan de trainer hiervan afwijken en spelen volgens het 4-4-2 systeem. Vanaf de pupillen 

tot en met junioren-C wordt in elk geval volgens het 4-3-3 systeem gespeeld. De elftallen van 

junioren B en A kunnen alleen na overleg met de verantwoordelijke coördinator volgens een 

afwijkend systeem spelen 

 

4. Selectiebeleid 

 Algemeen 

Het initiatief om te komen tot selectievorming ligt bij de coördinator van de leeftijdsgroep. Hij 

organiseert tijdig een bijeenkomst met alle selectie trainers, teneinde een 1e voorlopige selectie te 

kunnen vaststellen. Dit vindt in de loop van het seizoen nog een keer plaats met het doel de 

uiteindelijke voorlopige selectie voor het nieuwe seizoen vast te kunnen stellen. Tevens zullen de 

begeleiders van alle teams gevraagd worden een spelersrapport van hun spelers in te leveren. 

 

De voorlopige teamindelingen worden vóór de zomervakantie bekend gemaakt. 

  Selectie van spelers 

Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen. Er dient 

op een objectieve wijze te worden geselecteerd, waarbij de eerder genoemde “TIPS” de basis 

vormen. 

 

Mocht een speler tijdens het seizoen extra progressie maken, dan is de mogelijkheid aanwezig 

deze speler in een hoger team te laten spelen. Het omgekeerde kan ook het geval zijn bij stagnatie 

van de ontwikkeling van een speler. Dit besluit wordt door de coördinator van de leeftijdsgroep 

genomen, zo mogelijk in overleg met de coördinator van de nieuwe leeftijdsgroep. 

 

Recreatief gerichte spelers 

 

Een doelstelling van de "Oranje draad" is ook het waarborgen van de continuïteit van s.v. 

Eerbeekse Boys. In dit kader is het belangrijk dat ook aan deze groep spelers serieus aandacht 

wordt besteed. Deze spelers moeten niet het gevoel krijgen er maar "bij te hangen". We willen 

waarborgen dat deze spelers voor de voetbalsport behouden blijven. 

 

Aandachtspunten hierbij zijn: 

• Bij het indelen van deze spelers in de teams (zoveel) mogelijk rekening houden met de 

kwaliteiten van de spelers binnen de mogelijkheden van de teams.  

• Zorgen voor goede trainingsmogelijkheden.  

• Zoeken naar geschikte personen voor training en/of (bege)leiding.  

•  

Deze groep spelers bepalen mede het "gezicht" van onze vereniging! 

 

5. Taken en verantwoordelijkheden kader 

 Bestuurslid  Voetbal Technische Zaken 

Boysman met: 

• met gedegen technische achtergrond als trainer/coördinator 

• met kennis van actuele voetbalzaken 

• geeft goede sturing aan technische commissie en trainers 

• houdt oog voor de lange termijntaken: 

 uitwerken technisch beleid: 

• speelwijze en trainingsmethodiek per leeftijdscategorie 

• onderscheid prestatie en recreatie teams 
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• scouting en selectiebeleid 

• coaching en begeleiding  per leeftijdscategorie 

• werving, opleiding en begeleiding technische commissie en trainers 

• profiel en functieomschrijving technische commissie 

• profiel en functieomschrijving trainers 

• communicatie binnen/buiten de vereniging 

 aanstellen en begeleiden van trainers en technische commissie 

 opstellen van het jaarlijkse trainingsschema 

 adviserende rol naar Voetbalzaken inzake aanstelling leiders 

 adviserende rol naar Faciliteiten inzake aanschaf voetbalmaterialen 

 

 Coördinatoren 

De coördinator heeft tot taak om de afstemming tussen de teams te bewaken. Hij treedt als 

intermediair tussen de trainers op en heeft bij zijn leeftijdscategorie een doorslaggevende en 

beslissende stem.  

 

Functieprofiel:  

Bij voorkeur een voetbaltechnische achtergrond of scholing. Sterk communicatief ingesteld en een 

visie op voetbal en het opleiden van spelers. 

 

Zijn taken en verantwoordelijkheden omvatten: 

- In nauw overleg met het bestuurslid voetbaltechnische zaken medeverantwoordelijk voor het 

voetbaltechnische gebeuren. Hij bewaakt "Oranje draad". Hij is bevoegd beslissingen te nemen 

betreffende het voetbaltechnische gebeuren en wordt door het bestuur op de hoogte gehouden 

over voetbaltechnische zaken. 

- Hij geeft ondersteuning en advies aan trainers en/of (bege)leiders (indien nodig) op 

voetbaltechnisch gebied. Hij heeft (onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische 

zaken) het recht adviezen c.q. correcties te geven tijdens trainingen, besprekingen en 

wedstrijden van zijn leeftijdsteams. 

- Hij organiseert periodiek overleg met de trainers. Hij beheert de informatie op technisch 

gebied. 

- Hij heeft in nauw overleg met het bestuurslid VTZ een adviserende stem bij aanstelling van 

nieuwe trainers en (bege)leiders binnen zijn leeftijdscategorie 

 

Hij is verantwoordelijk voor het samenstellen van de selecties. Hij organiseert periodiek een 

bijeenkomst met alle trainers, teneinde een 1e voorlopige selectie te kunnen vaststellen.  

 

 Trainers 

Bij de selectieteams ligt bij de jeugd vooral de nadruk op de voetbalopleiding en zijn prestaties 

minder belangrijk en ondergeschikt aan het opleiden. 

Wanneer de voetbalopleiding succesvol is, worden de prestaties ook zichtbaar. Deze prestaties 

komen bij de senioren goed van pas, want daar staat het presteren voorop (centraal). De trainers 

van de selectie teams moeten bereid zijn met elkaar samen te werken. Samen moeten ze de 

doelstellingen van de "Oranje draad" trachten te realiseren en uitdragen en promoten 

 

- Trainers selectie groepen 

Per leeftijdsgroep dienen er gediplomeerde of qua kennis/ervaring gelijkwaardige trainers 

aangetrokken te worden (minimale termijn 1 jaar).  
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Niet gediplomeerde trainers krijgen de mogelijkheid op kosten van de vereniging een cursus te 

volgen. Daar staat dan de verplichting tegenover dat het seizoen volgend op die van de gevolgde 

cursus een elftal kosteloos wordt getraind.  

Naast de opleiding dient de trainer te passen bij de leeftijdscategorie. 

 

Categorie Opleiding (minimaal) 

1ste elftal senioren 

2de elftal senioren  

3de elftal senioren  

A-selectie(s) 

B-selectie(s) 

C-selectie(s) 

D-selectie(s) 

E-selectie(s) 

UEFA B 

UEFA C 

UEFA C 

UEFA C 

UEFA C 

UEFA C 

UEFA C 

Module pupillentrainer 

F1 Module pupillentrainer 

Keepers Keepercoach niveau II (basisopleiding Frans Hoek) 

 

De werkzaamheden van de selectie trainers zijn: 

• werken volgens de "Oranje draad" van Eerbeekse Boys  

• trainen, begeleiden en coachen van het eigen selectie team  

• deelnemen (actief) aan het periodiek technisch overleg  

vastleggen twee keer per jaar (eind december/april) van status overzicht (vorderingen/stagnaties) 

van eigen selectie spelers 

 

- Trainers overige teams 

Hiervoor dienen (indien mogelijk) capabele personen te worden aangetrokken die de "Oranje 

draad" ondersteunen en uitvoeren. De trainer dient te passen bij de leeftijdscategorie. Deze 

trainers krijgen wat de oefenstof (voor trainingen) betreft ondersteuning van de coördinator van de 

leeftijdsgroep. Nieuwe trainers dienen de mogelijkheid te krijgen op kosten van de vereniging een 

trainerscursus te volgen. Ook hier staat dan de verplichting tegenover dat het seizoen volgend op 

die van de gevolgde cursus een elftal wordt getraind. 

 

- Trainers overleg selectie teams 

De coördinator organiseert periodiek een technisch overleg met alle selectie trainers. Het 

bestuurslid VTZ stelt een jaarplanning op. Eventuele selectiespelers die ook trainer zijn kunnen 

worden vrijgesteld van trainen. Dit overleg wordt vastgelegd. 

 

 Leiders/begeleiders 

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

mensen zijn die bereid zijn met elkaar samen te werken en de uitgangspunten van de "Oranje 

draad" positief ondersteunen en uitvoeren. Deze zijn te onderscheiden in twee categorieën, 

namelijk: 

- (bege)leiders voor Prestatieteams  

- (bege)leiders voor Recreatieteams  

 

(bege)leiders Prestatie teams: 

• bezitten kennis/ervaring op (redelijk) voetbaltechnisch niveau  

• werken in teamverband samen met de coördinator van de leeftijdscategorie 

• kunnen goed omgaan met de leeftijdscategorie 
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• klankbord voor trainer en spelers 

• treden representatief namens de vereniging op 

• kunnen functioneren als grens en/of scheidsrechter (dit is niet altijd noodzakelijk)  

 

(bege)leiders Recreatie teams 

• zijn enthousiaste mensen  

• kunnen goed omgaan met de (jeugd)spelers  

• kunnen functioneren als grens en/of scheidsrechter (dit is niet altijd noodzakelijk)  

• treden representatief namens de vereniging op  

 

Algemeen 

• streven naar 2 leiders/trainers per team  

• streven naar interne cursussen 

 

6. Communicatie binnen de vereniging 

 Verantwoording aan de leden 

Via het jaarverslag ten behoeve van de jaarlijkse ledenvergadering wordt er jaarlijks 

verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen en worden de 

plannen voor de komende seizoenen bekend gemaakt. 

 

 Interne overlegsituaties 

Coördinatorenoverleg: 

Periodiek is er operationeel overleg tussen de coördinatoren met als doel de onderlinge 

afstemming en bespreking van ontwikkelingen en eventuele incidenten. 

Specifiek overleg is er daarnaast over de invulling trainers/leiders voor komend seizoen alsmede 

over de invulling van selectie en niet-selectieteams voor komend seizoen. 

 

Voorzitter: bestuurslid Voetbaltechnische zaken  

Deelnemers: bestuurslid Voetbaltechnische zaken, diverse coördinatoren 

 

7. Activiteiten binnen de vereniging 

 Training en wedstrijden 

Alle spelers dienen op de hoogte zijn van algemene afspraken rond bijvoorbeeld gebruik van de 

kleedkamers, kleding, persoonlijke verzorging, omgang met trainers, begeleiders en medespelers. 

Deze regels dienen in principe te worden vastgelegd in een ‘huishoudelijk reglement’ voor spelers. 

Spelers die zich hier niet aan houden kunnen een sanctie krijgen.  

 

De trainingsavonden zullen zodanig gepland moeten worden dat de eigen leeftijdsgroepen zoveel 

mogelijk op hetzelfde tijdstip en avond trainen. 

 

Voordelen hierbij zijn: 

• per leeftijdsgroep alle spelers aanwezig  

• mogelijkheid doorschuiven spelers  

• trainers, (bege)leiders kunnen elkaar:  

• assisteren  

• vervangen  

• coachen  

• communicatie/overleg perfect mogelijk 

 

De trainingstijden per week zijn als volgt: 
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• Senioren-selecties tenminste 2 x 1.30 uur training per week 

• Overige seniorenteams 1 x 1.30 uur training in de week 

• A-selectie tenminste 2 x 1.30 uur training per week 

• B-selectie tenminste 2 x 1.15 uur training per week 

• C-selectie tenminste 2 x 1.15 uur training per week  

• Overige juniorenteams tenminste  1 x 1 uur per week  

• D-selectie tenminste 2 x 1 uur training per week  

• E-selectie tenminste 2 x 1uur training per week tot uiterlijk 19:00 uur  

• F-selectie tenminste 2 x 1uur training per week tot uiterlijk 19:00 uur  

• Overige pupillen teams tenminste 1 x 1 uur per week  

 

 Opleidingsactiviteiten voor speler en kader 

Binnen de "Oranje draad" van de s.v. Eerbeekse Boys neemt het opleiden binnen de vereniging 

een belangrijke plaats in. Om het spelersniveau op een hoger niveau te krijgen heeft het opleiden 

binnen de vereniging hoge prioriteit. Door intern op te leiden zal de onderlinge afstemming 

verbeteren en het enthousiasme en betrokkenheid van het (toekomstige) kader toenemen. In-huis-

opleiden voorkomt reizen en eigen docenten spreken eerder de taal van de verenigingsmensen. 

Daarnaast zal door in-huis-opleiden het kader in omvang toenemen. In eerste instantie wordt 

gestart met het in-huis-opleiden van de trainers bij de F-pupillen. Na een jaar zal worden bekeken 

of dit kan worden uitgebreid naar andere leeftijdsgroepen.  

Spelers met een voetbalopleiding (bijv. CIOS) worden gestimuleerd om een deel van de opleiding 

(stage) te volgen bij Eerbeekse Boys. 

 

 Samenwerking met BVO 

- Samenwerking de Graafschap: 

Eerbeekse Boys is een samenwerkingsverband aangegaan met de betaald voetbal organisatie de 

Graafschap.  

De afspraken zijn vastgelegd in een convenant, waarbij het doel is om door middel van deze 

samenwerking het algehele regionale voetbalniveau te verbeteren. Middels deze samenwerking 

wordt een win-win situatie nagestreefd voor de regionale amateurclubs, de Graafschap en de 

talentvolle jeugd in de regio.  

 

- Scouting activiteiten door betaald voetbal organisaties/KNVB: 

De laatste jaren constateert Eerbeekse Boys dat er steeds meer scouts van betaald voetbal 

organisaties en de KNVB onze club bezoeken op zoek naar talent.  

Een compliment voor onze jeugdopleiding, en een kans voor talentvolle spelers om hun droom tot 

profvoetballer te kunnen waarmaken.  

 

Eerbeekse Boys vindt samen met de KNVB het echter een zorgelijke ontwikkeling dat de profclubs 

op steeds jongere leeftijd spelertjes proberen te binden door zelf al op de leeftijd van F-pupillen te 

scouten. Eerbeekse Boys vindt om pedagogische redenen dat kinderen zo lang mogelijk in hun 

vertrouwde omgeving moeten blijven en dat voor zeer jeugdige spelers voetballen voor het plezier 

en in de eigen vriendenkring voorop moet staan. 

 

Door bovenstaande ontwikkelingen hebben we gemeend enkele richtlijnen op te stellen hoe we 

hier binnen Eerbeekse Boys mee om wensen te gaan. Deze richtlijnen zijn er niet om spelers af te 

remmen in hun ontwikkeling maar meer om structuur te brengen in de materie en duidelijkheid te 

scheppen voor alle betrokken partijen, waarbij het belang van het kind centraal staat. 
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Naast deze richtlijnen hebben we een coördinator BVO aangesteld om alle contacten met zowel de 

BVO’s als de KNVB te onderhouden m.b.t. het scouten van spelers van Eerbeekse Boys. Deze 

coördinator geld tevens als eerste vraagbaak voor ouders, spelers en heeft een adviserende rol in 

het traject. Mocht een speler benaderd worden door een BVO zal deze coördinator contact leggen 

met de ouders van desbetreffende speler. Het doel is om ouders zo goed mogelijk te adviseren. 

 

Daarnaast zal Eerbeekse boys trachten de spelers die naar een BVO vertrokken zijn zo goed 

mogelijk te volgen, de contacten te blijven onderhouden en activiteiten te ontwikkelen om deze 

spelers te stimuleren om bij Eerbeekse Boys terug te keren indien ze onverhoopt in het traject een 

keer mochten afvallen. 

 

De richtlijn over de omgang en samenwerking met de BVO’s en het advies aan de ouders vanuit 

de vereniging is op de website van Eerbeekse Boys opgenomen 

 

8. Randvoorwaarden uitvoering Oranje Draad 

 Financiële positie 

 

In de begroting dient een post te worden opgenomen die het mogelijk maakt om aan de volgende 

inhoudelijke punten invulling te geven: 

• Aantrekken van selectie trainers  

• Theoriemiddag of avond, met oefenstof  

• Goed werkklimaat creëren onder meer door representatieve kleding  

• Organisatie van nevenactiviteiten (door evenementencommissie)  

• Organisatie van jeugdtoernooien  

• Goede medische verzorging  

• Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en (bege)leiders.  

 

 Accommodatie 

De accommodatie van Eerbeekse Boys dient aan de volgende randvoorwaarden te voldoen: 

• De trainingsvelden dienen in een goede constante conditie te verkeren.  

• Aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte.  

• Trainingsmogelijkheden voor in de zaal gedurende de wintermaanden  

• Representatieve ruimte en ontvangst voor tegenstanders, scheidsrechters en sponsors  

• Voldoende ruimte / mogelijkheden voor vergaderingen en/of overleg in welke vorm dan ook 

voor alle teams / trainers  

• Streven naar open zijn van de kantine en/of jeugdhonk tijdens trainingsuren. Specifiek 

aandacht voor de woensdagmiddag, indien hier getraind zou kunnen worden.  

 

 Materialen 

De aanwezigheid van kwalitatief voldoende trainingsmaterialen, zoals ballen, hesjes, pilonnen en 

doeltjes, voor alle leeftijdsgroepen.  


