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Leeswijzer 
In dit document wordt het voetbaltechnisch beleidsplan weergegeven zoals dat door het bestuur van 
Eindse Boys is vastgesteld voor de periode 2022 – 2026. Het beleidsplan beschrijft de organisatie en 
de strategie op voetbaltechnisch gebied om de hieronder genoemde missie te vervullen en de 
genoemde doelstellingen te bereiken. Het plan wordt elk jaar per 1 juli aangepast met steeds opnieuw 
een nieuwe 4-jaarshorizon. Het vermelde beleid is een leidraad voor de handelingen van bestuur, 
trainers, leiders, vrijwilligers e.d. waarvan alleen gemotiveerd kan worden afgeweken. 

 

1. Missie Eindse Boys 
De missie van Eindse Boys is om haar leden (m/v) de kansen en mogelijkheden te geven om primair 
op sportief en prestatief vlak en secundair op sociaal vlak het beste uit zichzelf te halen.  
 

2. Visie Eindse Boys  
De visie van Eindse Boys is dat de begeleiding van voetballers (hierna ook: spelers) naar de top van 
hun eigen (voetbal)kunnen binnen een prettig en veilig voetbalklimaat een positieve stimulans geeft 
aan hun zelfbeeld. Op deze wijze worden leden ook na hun actieve voetbalcarrière gebonden aan de 
club hetgeen leidt tot een hecht sociaal verband binnen de club en de omliggende gemeenschappen 
(Nederweert-Eind, Schoor en Budschop). Een lidmaatschap van Eindse Boys biedt kansen en 
mogelijkheden maar schept ook verplichtingen. Eindse Boys investeert onder meer in trainers, 
begeleiding, kleding en accommodatie om een prettig en veilig voetbalklimaat te scheppen. Van elke 
speler wordt verlangd dat hij gemotiveerd is, zowel in de wedstrijden als op de trainingen. Niet alleen 
voor zichzelf, maar ook voor o.a. de medespelers, de begeleiding en de supporters. 
 

3. Algemene doelstellingen Eindse Boys 
De algemene doelstellingen die Eindse Boys zich gesteld heeft om haar missie te vervullen en haar 
visie te bewerkstelligen, zijn de volgende: 

• De club is financieel gezond. 

• De accommodatie is veilig en netjes. 

• Het bestuur is compleet en competent. 

• Commissies en vrijwilligers helpen het bestuur met het draaiend houden van de club. 

• De vertrouwenscommissie heeft niets te doen. 

• De relatie met de KNVB is goed. 

• De club hanteert duidelijk nomen en waarden, er zijn geen tuchtzaken. 

• Elk individuele speler speelt zo hoog als mogelijk (qua indeling in teams).  

• Kwalitatief betere spelers wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden om met andere 
kwalitatief betere spelers te trainen en te spelen. 

• Elk team speelt zo hoog als mogelijk (qua indeling in KNVB-klassen). 

• Voor de jeugd is er een prettig voetbalklimaat waarin talenten gedijen en minder getalenteerde 
spelers op een gezonde en plezierige manier voetballen naar hun eigen mogelijkheden. 

• Vrouwenvoetbal is een volwaardig onderdeel van de club. 
 

4. Organisatie en strategie op voetbaltechnisch gebied 
Het bestuur van de club bestaat in ieder geval uit de statutaire functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Andere bestuursfuncties zijn mogelijk. In ieder geval zijn er ook 3 bestuursleden die 
verantwoordelijkheid dragen voor de voetbaltechnische zaken bij het spelende deel van de club:  

• jeugd; 

• heren en  

• vrouwen.  
Elke afdeling heeft een eigen vertegenwoordiger in het bestuur. Het betreffende afdelings-bestuurslid 
creëert zijn eigen organisatiestructuur en coördineert alle activiteiten binnen zijn afdeling. 



Groen-witte draad 2022 - 2026 3 9 december 2021 

 

Uiteraard zijn er zaken die afdeling-overstijgend zijn en daar werkt hij/zij dan ook samen met de 
andere afdelingsvertegenwoordigers aan mee. Het afdelingsbestuurslid legt over zijn werkzaamheden 
verantwoording af aan het voltallige bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden. 
 

4.1. Voetbaltechnische zaken heren 
 

4.1.1. Specifieke missie, visie en doelstellingen 

De algemene doelstellingen van de club staan in paragraaf 3 vermeld. In het bijzonder gelden voor de 
heren een aantal specifieke doelstellingen: 

• Het 1e elftal heren speelt structureel op 4e klasse niveau; 

• Het 2e elftal heren speelt structureel op reserve 4e klasse niveau; 

• Incidenteel zullen er uitschieters naar een hogere of lagere klasse zijn;   

• Senioren boven de 35 jaar kunnen bij een veteranenelftal gaan voetballen. 

 

4.1.2. Organisatie 

De afdeling ’voetbaltechnische zaken heren’ coördineert en organiseert de voetbaltechnische 
activiteiten voor alle herenelftallen inclusief de veteranenelftallen en ook voor de JO19.  
 
Naast het bestuurslid ‘voetbaltechnische zaken heren’ kent de afdeling organisatorisch een aantal 
functies/commissies/groepen. De belangrijkste daarvan op voetbaltechnisch gebied zijn hieronder 
schematisch weergegeven. 
 
 

 
 
 
Uiteraard zijn er nog diverse andere functies binnen de afdeling. Alle functies en leden die deze 
invullen, zijn opgesomd in het document ‘commissiestructuur’ dat voor de heren wordt onderhouden 
door het bestuurslid voetbaltechnische zaken heren. Voor wat betreft de hierboven schematisch 
weergegeven functies/commissies/groepen, staan hieronder de belangrijkste werkzaamheden 
vermeld. 
 
Het bestuurslid voetbaltechnische zaken heren coördineert alle werkzaamheden binnen de afdeling. 
Hij vertegenwoordigt de afdeling in het bestuur en koppelt informatie en bestuursbesluiten terug naar 
de afdeling. Hij stimuleert trainers, leiders en overige vrijwilligers binnen de afdeling. In het bijzonder is 
hij het aanspreekpunt voor eerstejaars seniorenleden die wellicht met vragen zitten over hun nieuwe 
voetbalomgeving. 
 
De wedstrijdsecretaris organiseert en coördineert de (administratieve) werkzaamheden die verband 
houden met de (te organiseren) trainingen en voetbalwedstrijden. Hij krijgt hiertoe input van trainers 
en leiders.  
  

Bestuurslid  
voetbaltechnische 

zaken heren  

Leiders overige 
elftallen

Staf 1e en 2e elftal 
en JO19

Wedstrijd-
secretaris

Commissie 
Voetbaltechnische 

zaken (VTZ)
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Om dit goed te kunnen doen:  

• is hij aanspreekpunt voor de leiders en de KNVB inzake de wedstrijden; 

• plant hij bij thuiswedstrijden de speeltijden, de veldindeling en de indeling van de kleedlokalen; 

• schrijft hij teams in bij de KNVB inclusief voorkeurstijden en klasse indeling; 

• zorgt hij er voor dat afgelastingen zo vroeg als mogelijk op de website worden gepubliceerd; 

• zorgt hij voor werving en begeleiding van scheidsrechters. 
Dit is geen uitputtende opsomming van taken. 
 
De commissie VTZ heren komt minimaal 4 x per jaar onder leiding van het bestuurslid 
voetbaltechnische zaken heren bij elkaar, maar vaker indien nodig. De commissie VTZ bestaat naast 
het bestuurslid voetbaltechnische zaken heren uit minimaal 2 andere leden die bekend zijn met de 
herenafdeling van Eindse Boys. Voorts kan de hoofdtrainer en de voetbaltechnisch jeugdcoördinator 
gevraagd worden om de vergaderingen van de commissie VTZ als adviseur bij te wonen. De 
commissie VTZ bewaakt het onderhavige voetbaltechnische beleidsplan voor wat betreft de afdeling 
heren. Verder adviseert de commissie de staf, de leiders van de overige elftallen en het bestuur 
gevraagd en ongevraagd over voetbaltechnische aspecten. De continuïteit en het lange termijn 
perspectief van de afdeling staan hierbij voorop. Zo formuleert de commissie VTZ beleid dat erop 
gericht is dat spelers vanuit de jeugd soepel kunnen doorstromen naar de heren. Ook het benaderen 
en selecteren en (in het geval van de hoofdtrainer) beoordelen van trainers en leiders behoort tot de 
taak van de commissie VTZ. Daartoe is het gewenst dat de commissie VTZ op gepaste afstand van 
de staf en van de groep leiders van de overige elftallen staat.  
 
De staf bestaat uit: 

• de hoofdtrainer, eventuele assistent-trainer en de leider(s) van het 1e elftal; 

• de trainer en de leider(s) van het 2e elftal; 

• de trainer en de leider(s) van de JO19; 

• de voetbaltechnisch jeugdcoördinator. 
 
De hoofdtrainer is op voetbaltechnisch gebied zowel voor het 1e als voor het 2e elftal als voor de JO19 
eindverantwoordelijk. Hij stuurt de staf aan. De staf komt minimaal iedere week na de 2e 
trainingsavond bij elkaar onder leiding van de hoofdtrainer. Alhoewel de JO19 organisatorisch onder 
de jeugd valt, is het voetbaltechnische beleid voor de JO19 in lijn met dat van het 1e en 2e elftal. 
Gezamenlijk wordt door de staf de gang van zaken bij de drie genoemde elftallen besproken en wordt 
gezorgd voor een adequate bemensing van die elftallen. Hiertoe kan met spelers geschoven worden, 
met inachtneming van de strategie en randvoorwaarden zoals vermeld onder paragraaf 4.1.3.  
 
De leiders van de overige elftallen komen minimaal 3 x per jaar bij elkaar onder leiding van het 
bestuurslid voetbaltechnische zaken heren. Leden van de commissie VTZ kunnen dan aanschuiven. 
Dan wordt de gang van zaken bij de betreffende elftallen besproken. Iedere leider afzonderlijk zorgt 
van week tot week voor een adequate bemensing van zijn team en van de organisatie daaromheen. 
Desnoods hebben leiders op de 2e trainingsavond contact met leiders van overige elftallen en wordt 
geschoven met spelers om de bemensing voor alle teams op niveau te brengen, uiteraard in overleg 
met de betreffende spelers. Het is de verantwoordelijkheid van iedere leider om het eigen team van 
week tot week adequaat te bemensen. De staf, de leiders van de overige elftallen en de leden van de 
commissie voetbaltechnische zaken bepalen tezamen de indeling van de elftallen van seizoen op 
seizoen, onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid voetbaltechnische zaken heren. 
 

4.1.3. Strategie en randvoorwaarden 

De algemene doelstellingen van Eindse Boys zijn opgesomd in paragraaf 3, de specifieke 
doelstellingen in paragraaf 4.1.1. Voor de afdeling heren gelden de volgende strategie en 
randvoorwaarden om deze doelstellingen te bereiken. 

• Nieuwe spelers komen bij voorkeur uit de eigen jeugdafdeling die spelers werft uit de ‘eigen 
kernen’ Nederweert-Eind, Schoor en Budschop. 

• Er worden geen spelers van andere kernen binnen de gemeente Nederweert benaderd. 

• Spelers van buiten Nederweert Eind, Schoor en Budschop zijn eveneens van harte welkom bij de 
club indien zij zichzelf aanmelden en zich binnen en buiten het veld als goede ambassadeurs van 
Eindse Boys gedragen. 
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• Indien een speler van buiten gelijkwaardig wordt geacht aan een speler vanuit de eigen kernen, 
krijgt deze laatste de voorkeur bij indeling/ toewijzing van basisplaatsen e.d. De identiteit en 
herkenbaarheid van de club staat namelijk voorop. Het oordeel inzake gelijkwaardigheid is aan 
de (hoofd)trainer van het betreffende elftal.  

• Spelers worden niet betaald. 

• Eindse Boys verwacht van spelende en van niet-spelende leden een positieve en representatieve 
opstelling binnen en buiten het veld ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechter, 
grensrechters, publiek en overige leden. 

• Bij de ontwikkeling van spelers wordt niet enkel naar de individuele kwaliteiten gekeken maar 
tevens naar het team- of clubbelang. De club is belangrijker dan het team en dat is weer 
belangrijker dan een individu. 

• Teams bestaan uit minimaal 15 volwaardig inzetbare spelers, elk team heeft minimaal 2 vaste 
begeleiders (trainers en/of leiders en/of grensrechters). 

• Het 1e elftal heeft een begeleidingsgroep die minimaal bestaat uit 1 hoofdtrainer, 1 vaste leider,  
1 vaste grensrechter en zo mogelijk 1 vaste verzorger. 

• Het 2e elftal heeft een begeleidingsgroep die minimaal bestaat uit 1 vaste trainer, 1 vaste leider 
en 1 vaste grensrechter. 

• De overige elftallen hebben een begeleidingsgroep die minimaal bestaat uit 1 vaste leider en 1 
vaste grensrechter. 

• Het 1e elftal traint 2 x per week, de eerste keer in enige week kan samen worden getraind met het 
2e elftal en/of JO19, de tweede keer wordt apart getraind, wedstrijdgericht. 

• Het 2e elftal traint bij voorkeur 2 x per week maar minimaal 1 x per week, wedstrijdgericht. 

• De JO19 traint op dezelfde momenten als het 1e elftal. 

• Bij samen trainen rouleren de hoofdtrainer en de trainers van het 2e elftal en de JO19 periodiek 
om de verschillende groepen aan het werk te zien en zo een breed inzicht verkrijgen in kwaliteit, 
inzet en gedrag van spelers. 

• Minimaal 1 x per week is er een keeperstrainer om de keepers van de het 1e en 2e elftal en de 
JO19 te trainen. 

• Aanwezigheid van spelers van het 1e en 2e elftal bij alle trainingen is in beginsel verplicht, 
afmelden bij onverhoopte afwezigheid is verplicht. Voor uitwonende studenten wordt in overleg 
tussen staf en speler een alternatief gezocht om eveneens 2 x per week te kunnen trainen 
waarbij het wenselijk is dat er minimaal 1 x per week bij Eindse Boys getraind wordt. 

• Voor spelers van de overige elftallen kan 1 x per week een vrijblijvende training aangeboden 
worden indien daar voldoende animo voor is. 

• Bij afgelastingen van competitiewedstrijden wordt er door het 1e elftal indien mogelijk (qua weers- 
en veldcondities) getraind. 

• Tijdens de winterstop en de seizoensvoorbereiding is er een afwijkend programma. 

• Spelers van het 1e elftal spelen enkel bij hun eigen team of in het 2e elftal. 

• Spelers van het 2e elftal spelen in hun eigen team of in het 1e elftal. Bij wijze van uitzondering 
kunnen zij bij overige elftallen spelen, in voorkomende gevallen is er overleg tussen de trainer 
van het 2e elftal en de vragende leider van het lagere herenelftal.  

• Bij uitkomen voor een lager elftal staan spelers in de basisopstelling tenzij het een disciplinaire 
maatregel betreft.  

• Na afloop van de 2e trainingsavond vindt overleg plaats binnen de staf over de samenstelling van 
het 1e en 2e elftal en de JO19 voor de komende speeldag. De beste spelers horen in beginsel in 
het 1e elftal te spelen met inachtneming van de randvoorwaarde omtrent de herkenbaarheid en 
identiteit van de club. Wie op enig moment in welk elftal speelt, hangt ook af van vorm, blessures, 
schorsingen, inzet, gedrag en trainingsopkomst.   

• De leiders van de overige elftallen zullen eveneens na afloop van de 2e trainingsavond hun teams 
indelen en zullen daarover indien nodig overleg met elkaar voeren om een adequate bezetting 
per team te bewerkstelligen.  

• Bij voorkeur op de donderdagavond maar uiterlijk op de vrijdag geven alle leiders de 
teamindelingen door aan de betrokkenen.  

• Herenelftallen kunnen gebruik maken van jeugdspelers. Jeugdspelers die daarvoor in 
aanmerking komen zijn JO19 spelers, bij voorkeur laatstejaars. Spelers van JO17 en andere 
jeugdelftallen worden nooit en te nimmer ingezet in enig herenelftal. 
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• Indien een speler van de JO19, die jonger is dan 17 jaar over exceptionele voetbalcapaciteiten 
beschikt en na overleg met de betrokken leiders en na goedkeuring van de ouders mag deze 
speler in het eerste elftal ingezet worden. De beoordeling over deze exceptionele kwaliteiten 
gebeurt door de hoofdtrainer, jeugdcoördinator in overleg met de commissie VTZ heren. Dit geldt 
ook indien een speler van de JO19 vervroegd overgaat naar de senioren. 

• Roofbouw op jeugdspelers moet voorkomen worden. Een dubbel wedstrijdprogramma in het 
weekend is enkel bij uitzondering toegestaan. Inzet van jeugdspelers bij de lagere herenelftallen 
is sowieso eerder uitzondering dan regel.  
Dit is enkel mogelijk als het team van de betreffende jeugdspeler geen eigen programma heeft en 
het betreffende lagere herenelftal onvoldoende bemensing heeft en die bemensing ook niet vindt 
bij andere herenelftallen.  

• Indien een jeugdspeler voor het eerst wordt geselecteerd/gevraagd door een herenelftal, worden 
de ouders persoonlijk ingelicht door de trainer of leider van de JO19. 

• Iedere laatstejaars JO19 speler zal minimaal 1 x per jaar met een herenelftal meespelen om 
ervaring op te doen ten aanzien van het herenvoetbal. 

• Uit de spelers van het 1e en 2e elftal kan elk voetbalseizoen door de spelers een spelersraad 
worden geformeerd. De spelersraad heeft het recht om met de staf of met de commissie VTZ te 
overleggen over zaken die beide elftallen raken. Door de spelers kan worden besloten om ook 
spelers van de JO19 hierbij te betrekken. 

• De spelersraad kan ook door de commissie VTZ om een mening gevraagd worden, bijvoorbeeld 
over de samenwerking met trainers. 

• Indien er geen spelersraad actief is, kan in voorkomende gevallen door de staf of door de 
commissie VTZ ook aan individuele spelers een mening worden gevraagd. 
 

4.2. Voetbaltechnische zaken jeugd 
 

4.2.1. Specifieke missie, visie en doelstellingen  

Naast de algemene missie, visie en doelstellingen van de club als geheel, gelden er ook specifieke 
criteria voor de afdeling jeugd. Jeugdvoetballers die het voetbalspel leren en spelen, moeten in eerste 
instantie vooral plezier beleven aan het voetballen. Gaandeweg zijn de specifieke doelstellingen 
tweeledig: 

• opleiding van getalenteerde jeugdspelers op een zo hoog mogelijk niveau zodat doorstroming 
naar het 1e elftal mogelijk wordt;  

• sportieve ontplooiing van alle jeugdvoetballers, ongeacht leeftijd, motivatie en spelniveau.  
 
Dit betekent dat we enerzijds jeugdvoetballers met talent op een zo hoog mogelijk niveau willen 
opleiden en begeleiden. Het talent en de competentie van een jeugdspeler wordt daarmee zo optimaal 
mogelijk benut. Anderzijds willen we alle jeugdvoetballers, ongeacht of men talent heeft, sterk 
gemotiveerd is etc., een goede (voetbal)basis bieden. Dit alles in het belang van ieder individueel 
jeugdlid en uiteindelijk ook de club. Dit betekent dat de club de voorwaarden moet scheppen waardoor 
jeugdspelers zich in het voetballen optimaal kunnen ontwikkelen met het oogmerk dat:  

• er plezier aan wordt beleefd;  

• voetballen tot op latere leeftijd een plaats blijft behouden (actief dan wel passief);  

• medeverantwoordelijkheid wordt genomen voor de kwaliteit en continuïteit van het voetballen;  

• talentvolle spelers mogelijkheden krijgen om voetballen als topsport (op zo hoog mogelijk niveau) 
uit te oefenen.  

 

4.2.2. Organisatie 

Naast het bestuurslid ‘voetbaltechnische zaken jeugd’ kent de afdeling organisatorisch een aantal 
functies/commissies/groepen. De belangrijkste daarvan op voetbaltechnisch gebied zijn hieronder 
schematisch weergegeven 
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Uiteraard zijn er nog diverse andere functies binnen de afdeling. Alle functies en leden die deze 
invullen, zijn opgesomd in het document ‘commissiestructuur’ dat voor de jeugd wordt onderhouden 
door het bestuurslid voetbaltechnische zaken jeugd. 
 

4.2.3. Strategie 

De strategie die de afdeling jeugd hanteert om de genoemde algemene en specifieke doelstellingen te 
verwezenlijken, is als volgt. 
 
Opleiden van jeugdvoetballers  
In het jeugdvoetballeerproces gaat het om de ontwikkeling van de individuele jeugdvoetballers.  
Dit betekent dat het ene jeugdlid zich ontwikkelt tot een verenigingslid dat in een recreatief elftal zal 
voetballen en het andere jeugdlid als talent doorstroomt naar het 1e elftal. Verder is het groepsproces 
binnen een team belangrijk voor de ontwikkeling van het jeugdlid en het team als geheel. De club 
vindt het belangrijk dat de jeugd veel ontwikkelingsmogelijkheden heeft zodat ze een bijdrage aan de 
vereniging kan leveren die bij haar past. Het begeleiden van de jeugd heeft een voetbaltechnisch 
karakter. Daarbij staan respect, discipline en in teamverband werken voorop.  
Onderwerpen waar in de opleiding bovengemiddelde aandacht aan wordt geschonken, zijn:  

• het coachen van jeugdvoetballers;  

• het geven van training volgens een bepaalde didactiek en methodiek: stijl, opbouw van de 
training en uitleg van de oefenvormen lopen op een vaste wijze als rode draad door de 
jeugdopleiding.  

• het monitoren van de ontwikkelingen van jeugdspelers volgens een Persoonlijk Ontwikkel Plan 
(POP); 

• het geven van aandacht voor leeftijdsspecifieke kenmerken;  

• het bevorderen van de motivatie bij jeugdspelers;  

• het vormen/scholen van individuele kwaliteiten of bevorderen van prestaties als team.  
 
Er is een coördinator voor de onderbouw en een coördinator voor de bovenbouw.  
Bij de opleiding van de onderbouw wordt de basis gelegd. De coördinator is – samen met de en 
jeugdleiders – verantwoordelijk voor de kwaliteit van de trainingen.  

Bestuurslid  
voetbaltechnische 

zaken jeugd jongens

Jeugdcoördinator 
bovenbouw

Jeugdleiders
bovenbouw

Jeugdcoördinator 
onderbouw

Jeugdleiders
onderbouw

Wedstrijd-
secretaris

commissie vtz 
jeugd jongens

Voetbaltechnisch 
jeugdcoordinator
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De jeugdleiders en de coördinatoren zorgen gezamenlijk dat er kwalitatief goede trainingen worden 
verzorgd. De coördinator voor de bovenbouw heeft deze taak voor de elftallen. Vanaf het moment dat 
spelers in een JO13 spelen, proberen we de jeugd – zoveel als mogelijk – te laten voetballen volgens 
een vaste speelwijze. Verder wordt de ontwikkeling van een individuele speler vanaf het jaar dat een 
jeugdlid in de JO13 speelt gemonitord. Hiervoor worden standaardformulieren gebruikt die consequent 
door jeugdleiders worden ingevuld. 
 
Verder proberen wij de kwaliteit van het training geven en coachen te vergroten door het aanbieden 
van vaste modules, het verzorgen (of laten verzorgen) van gerichte clinics en het volgen van 
basiscursussen door het jeugdkader.  
 
Naast de trainingen leert de jeugd veel tijdens de wedstrijden. Coaching bij wedstrijden door het 
jeugdkader is daarom een belangrijk aandachtspunt. Belangrijk is een positief kritische coaching 
(opbouwende kritiek: de jeugd moet er iets van leren) en een positieve en stimulerende rol van het 
jeugdkader (zowel leiders als overige vrijwilligers). Zij moet zich steeds de vraag stellen of het 
voetbalspel ook gespeeld wordt op een manier zodat de jeugd er iets van leert en er plezier aan 
beleeft.  
 
Selectiebeleid  
De indeling van teams vindt altijd tegen het einde van een lopend seizoen plaats. De beide 
jeugdcoördinatoren stellen in concept de jeugdteams samen op basis van leeftijd, voetbaltechnische 
kwaliteit, motivatie en ambitie. De beide jeugdcoördinatoren zorgen ervoor dat zij – voor de indeling 
van de teams – contact hebben gehad met de jeugdleiders over hun wensen, ideeën en gedachten. 
De hoofdtrainer wordt gevraagd bij de selectie van de oudere jeugdteams of er spelers vervroegd 
kunnen doorstromen naar de herenteams.  
 
Aan het einde van het seizoen lichten de jeugdcoördinatoren in een bijeenkomst met de jeugdleiders 
de concept teamindeling toe. Mogelijk leidt dit nog tot een aanpassing, maar de jeugdcoördinatoren 
blijven eindverantwoordelijk voor de indeling van de teams. De jeugdleiders beoordelen, samen met 
de jeugdcoördinatoren, de ontwikkeling van jeugdvoetballers. Dit is van belang om – lopende een 
seizoen – de training of begeleiding bij een individuele voetballer (of een volledig team) aan te passen. 
Dit kan ook betekenen dat een individuele jeugdspeler gedurende het seizoen, bij voorkeur tijdens de 
herindeling van de competitie, voortijdig doorstroomt naar een hoger team op basis van kwaliteit en 
mentaliteit. Vanaf de JO13 wordt meer prestatiegericht gespeeld, waardoor het voor kan komen dat 
getalenteerde spelers meer speeltijd krijgen. De jeugdleiders zullen erop toezien dat de minder 
getalenteerde spelers toch voldoende speeltijd krijgen in het eigen team, dan wel een ander team.  
Het monitoren van de ontwikkeling van een individuele jeugdspeler gebeurt aan de hand van een 
standaardformulier dat wordt gehanteerd voor alle jeugdleden in de elftallen.  
 
Begeleiding teams 
Bij de indeling van de teams en de begeleiding voor de teams zal de jeugdcoördinator er op toezien 
dat er voor ieder team voldoende kwaliteit aan jeugdleiding (voetbaltechnisch gezien) aanwezig is.  
Dit kan overigens verschillen naar gelang de kwaliteit van een team. Het streven is dat de 
jeugdcoördinatoren bepalen bij welk team jeugdleiders worden geplaatst. 
 
Begeleiden van spelers van jeugd naar de senioren 
Een goede overgang van jeugdleden naar de heren is van groot van belang. Een soepele overgang is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdeling ‘heren en vrouwen’ en de afdeling ‘jeugd’.   
Bij de jeugd is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor het beleid hieromtrent, bij de heren/vrouwen 
is dit de commissie VTZ. Uiteraard hebben de leiders een rol bij de praktische invulling van het beleid 
bij individuele spelers. De oudste jeugdleden moeten in hun laatste jaar bij de jeugd voorbereid 
worden op deze overgang. Dit betekent dat de jeugdleiders hen tijdens het laatste seizoen er 
meermalen op moeten wijzen dat de aanpak en beleving in het volgende seizoen kan wijzigen.  
De tot dan als natuurlijk en gewoon opgebouwde specifieke begeleiding voor de jeugd komt in het 
volgende seizoen namelijk te vervallen. Jeugdleiders moeten jeugdspelers er ook op voorbereiden dat 
men in een fysiek andere omgeving komt te voetballen. Tot slot moeten ze spelers (die nu vaak 
samen in één team spelen) er op wijzen dat men het volgende seizoen wellicht verspreid wordt over 
meerdere teams.  
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Op het moment dat jeugdspelers overgaan naar de heren/vrouwen, is het een taak van de afdeling 
heren/vrouwen om aandacht uit te laten gaan naar jeugdige voetballers. De jeugd moet in hun laatste 
jaar al ervaring op kunnen doen bij seniorenelftallen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
invalbeurten. Iedere laatstejaars JO19-speler zal minimaal 1 x per jaar bij een 
herenelftal/vrouwenelftal meespelen. De commissie VTZ van de heren/vrouwen maakt nader beleid 
hieromtrent in samenspraak met de hoofdtrainer, de jeugdcommissie en de jeugdcoördinator. Trainers 
en leiders vullen het beleid in per speler. Bij de afdeling heren is er een aanspreekpunt voor 
eerstejaars seniorenspelers en hun ouders. Het is belangrijk dat spelers, zeker in het eerste 
seniorenjaar, hun ervaringen kunnen ventileren. Ook kunnen onduidelijkheden, geschillen etc. 
besproken worden.  
 
Opleiding jeugdleiders  
Om de jeugdleiders voetbaltechnisch te ondersteunen, worden de volgende faciliteiten geboden:  

• vaste trainingsmodules in overleg met jeugd coördinatoren 

• clinics van interne en externe deskundigen; 

• de gelegenheid voor het volgen van cursussen. 
  
De coördinatoren zullen regelmatig trainingen en wedstrijden van de diverse jeugdteams bekijken en 
hun bevindingen bespreken met de jeugdleiders.  
 
Samenwerkingsverband meidenvoetbal 
Zoals vermeld zijn er aanzienlijke verschillen tussen de meiden/vrouwen en de jongens/heren.  
Fysiek ontwikkelen beide groepen zich anders en ook sociaal-emotioneel zijn er duidelijke 
ontwikkelingsverschillen. Uit onderzoek van de KNVB is gebleken dat meiden tot 11 jaar fysiek sterker 
zijn dan jongens van diezelfde leeftijd. Vanaf 11 jaar gaan de jongens fysiek de overhand krijgen. Het 
is in ieder geval belangrijk dat het meiden-/vrouwenvoetbal los wordt gezien van het jongens-
/herenvoetbal maar wel hetzelfde respect krijgen. Beide groepen hebben ook dezelfde belangen.  
 
De visie van Eindse Boys is om meiden van jongs af aan “zoveel mogelijk” met elkaar te laten 
voetballen. De laatste jaren is gebleken dat dit een enorme aantrekkingskracht heeft voor vriendinnen 
om ook te komen voetballen.  
Tevens is uit onderzoek van de KNVB gebleken dat 40-60% van de meiden die stoppen met 
voetballen dit doen omdat ze niet samen met andere meiden kunnen voetballen. Onze visie is 
daarmee iets anders dan bij enkele andere verenigingen die meiden langere tijd gemengd laten 
voetballen met jongens. Sinds het najaar van 2019 zijn we een samenwerking aangegaan met 
Merefeldia Nederweert. Dit houdt in dat we vanaf MO13 in samenwerkingsteams (ST) gaan werken. 
Daar waar meiden bij Eindse Boys expliciet aangeven met de jongens te willen voetballen, wordt 
hieraan gehoor gegeven. Onder de 11 jaar spelen de meisjes bij Eindse Boys, dan wel bij Merefeldia, 
in gemengde teams of eigen meiden teams bij voldoende aantallen.  
 

4.3. Voetbalzaken vrouwen  
 

4.3.1. Specifieke missie, visie en doelstellingen  

Sinds 2005 wordt er bij Eindse Boys gevoetbald door meiden en vrouwen. Het meidenvoetbal valt net 
als het jongensvoetbal onder voetbalzaken jeugd. Het ledental van deze groep is de laatste jaren sterk 
gestegen maar is nu al enkele jaren stabiel. Thans vormen de meiden en vrouwen bijna een kwart van 
het totaal aantal leden.  
Door de stijging van het aantal vrouwen leden is de noodzaak ontstaan deze groep apart te vermelden 
in het voetbaltechnisch beleidsplan van de club en de verschillen tussen heren- en vrouwenvoetbal te 
benoemen. Gevolg is dat er nog meer draagvlak voor het meiden- en vrouwenvoetbal binnen de 
vereniging ontstaat waardoor de huidige leden lang aan de club verbonden blijven en het voor nieuwe 
leden aantrekkelijker wordt om zich aan te melden.  
 
De commissie VTZ vrouwen heeft als missie om vrouwen de mogelijkheid te bieden de voetbalsport 
op een actieve manier te bedrijven en zich daarin te verbeteren. Naast het voetbal zullen er ook 
activiteiten georganiseerd worden die niet direct met voetbal te maken hebben maar die de 
betrokkenheid en teamspirit van de vrouwelijke leden vergroten en beïnvloeden.  
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Het vrouwenvoetbal heeft binnen Eindse Boys inmiddels een combinatie gevonden tussen  
een hoog recreatief maar ook een hoog prestatief gehalte. Het streven naar prestatie brengt ook 
uitdagingen met zich mee voor de aanwezige speelsters om (nog) beter te worden in hun sport. 
Bijkomstigheid is dat er voldoende draagvlak binnen de vereniging ontstaat voor het vrouwenvoetbal. 
Hierdoor zal de binding met de vereniging toenemen, waardoor het vrouwenvoetbal tot in lengte van 
jaren bij Eindse Boys gewaarborgd blijft.  

Samenwerkingsverband 
Sinds het seizoen 2021/2022 is er ook bij de senioren vrouwen een samenwerkingsverband tussen 
Eindse Boys en Merefeldia. Dit is mede voortgevloeid uit de samenwerking bij de jeugd meiden. De 
aantallen blijven over het algemeen stabiel bij de senioren maar externe factoren maken het in de 
praktijk vaak lastig om ruim voldoende beschikbare speelsters te hebben voor twee teams. Tot op 
heden kan Eindse Boys zich nog redden maar wil het vrouwenvoetbal graag toekomstbestendig 
houden. Dat maakt dat de verbinding met zustervereniging Merefeldia is gezocht. Het doel van deze 
samenwerking is momenteel: de vrouwen aan het voetballen houden en het vrouwenvoetbal stabiel te 
houden binnen onze vereniging.  
 
Naast de selectie elftallen zijn er twee veterinnenteams onder het samenwerkingsverband 
ingeschreven. ST Eindse Boys/Merefeldia VR30+1 en ST Merefeldia/Eindse Boys VR30+1. Het eerst 
benoemde team bevat hoofdzakelijk speelsters van Eindse Boys en zullen ook in het groen-wit 
uitkomen. Het daarna genoemde team bevat hoofdzakelijk speelsters van Merefeldia en zullen dan 
ook in hun eigen thuiskleuren uitkomen. Momenteel is er dus een algehele samenwerking in ST vorm 
binnen de meiden-/vrouwenafdeling van Eindse Boys. 
 
De commissie VTZ vrouwen heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:  

• De nu reeds aanwezige vrouwen behouden voor de vereniging en hen trachten de elementaire 
vaardigheden van het voetbalspel bij te brengen en uit te bouwen. 

• Eindse Boys heeft vanaf het seizoen 2015-2016 weer 2 vrouwen teams. De doelstelling is om 
deze 2 teams te blijven behouden. 

• Het 1e en 2e vrouwenelftal hebben een gediplomeerde trainer welke aansluiting heeft met de 
groep en positief kan bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwen-/meidenvoetbal. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor de gehele vrouwenselectie en zal als trainer meegaan naar de wedstrijden 
van vrouwen 1. 

• Met speelsters uit de eigen jeugdafdeling en speelsters die zelf overschrijving aanvragen, is het 
streven erop gericht om het 1e vrouwenelftal de 4e klasse KNVB te handhaven en zo hoog 
mogelijk te eindigen. 

• Indien er 2 vrouwenelftallen of meer zijn, is het belangrijk om er naar te streven dat het andere 
elftal op een zodanig niveau acteert dat dit team kan aansluiten bij het niveau van het 1e elftal 
en/of een springplank kan vormen voor het 1e elftal. 

• De vrouwen binnen de vereniging aan het voetballen te houden en tevens verbonden te houden 
aan de club. 

 
In de organisatie en strategie zoals vermeld in de volgende paragrafen wordt aandacht geschonken 
aan zowel voetbaltechnische zaken als rand voorwaardelijke zaken. Deze zaken bepalen de 
ontwikkeling van het meiden-/vrouwenvoetbal voor de komende jaren. 
 

4.3.2 Organisatie  

Zoals eerder vermeld, is er een bestuurslid dat specifiek verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal. 
Onder diens verantwoordelijkheid is er een voetbaltechnische commissie gevormd. Deze commissie 
bestaat uit minimaal 5 leden waarin in ieder geval de volgende functies ingevuld dienen te zijn: 

• vertegenwoordigend bestuurslid; 

• vertegenwoordiger namens de jeugdcommissie (de jeugdcommissie is er voor zowel meiden als 
jongens); 

• overige leden; 

• bij voorkeur minimaal 1 vrouwelijk lid. 
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De commissie is verantwoordelijk voor: 

• actualisatie van dit beleidsplan voor het gedeelte vrouwen; 

• stimulering, coördinatie en controle of het kader (coaches, trainers en begeleiders van de 
vrouwen/meiden teams) handelt volgens het beleidsplan; 

• overleggen met Merefeldia organiseren omtrent de samenwerking toekomst 
meiden/vrouwenvoetbal, al ligt deze eindverantwoordelijkheid bij de jeugdcommissie maar wordt 
tot op heden nog georganiseerd door de VTZ vrouwen; 

• stimulering en ontwikkeling van een gekwalificeerd kader;  
 
Er zijn speciaal aangepaste kleedlokalen voor de vrouwen.  
 

4.3.3 Strategie  

 
Algemene richtlijnen  
Allereerst wordt een sterkte/zwakte analyse van de aanwezige speelsters. Door vanuit de 
geformuleerde visie, missie en doelstellingen te starten, zullen de vrouwen zien dat het op een aantal 
punten beter gaat en zullen inzet en prestatie verder verbeteren. Verder zal er ook tijdens de 
wedstrijden vanuit deze wetenschap gecoacht moeten worden. Er zal een gevoel gecreëerd moeten 
worden van: “We willen er samen de schouders onderzetten.”  
 
Van de aanwezige trainers wordt verwacht dat ze hun trainingen meer dan voldoende voorbereiden 
en een goede administratie bijhouden van trainingsbezoeken en gespeelde wedstrijden. De trainingen 
dienen gericht te zijn op het verbeteren van de voetballende prestaties van zowel het individu als het 
collectief.  
 
Naast de voetballende activiteiten zullen er ook sfeer verhogende activiteiten georganiseerd worden, 
hierdoor wordt het groepsproces bevorderd. Te denken valt aan een gezamenlijke feestavond. Met 
name in het vrouwenvoetbal is het ook belangrijk om activiteit(en) te organiseren naast het voetbal om 
zo ook groei te realiseren wellicht i.c.m. de jeugd zodat meiden/vrouwen voetbal tot in de lengte van 
de dagen gewaarborgd zal zijn. Langzaam zal er een echte voetbalsfeer gecreëerd worden om 
zodoende ook de prestaties te verhogen en het voor vrouwen en meisjes interessant te maken om bij 
Eindse Boys te komen voetballen. 
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Samenstelling teams 

• De teams bestaan uit minimaal 16 spelers, indien beschikbaar.  

• Het 1e vrouwenelftal beschikt voor competitiewedstrijden minimaal over 14 fitte spelers. 

• Prestatieve teams kunnen gebruik maken van jeugdspelers. Jeugdspelers die daarvoor in 
aanmerking komen, zijn meiden die tenminste de leeftijd van 15 jaar hebben. Vanuit ervaring is 
gebleken dat de weerstanden bij vrouwen anders ligt dan bij mannen. Zo is de fysieke weerstand 
bij de JO17 “zwaarder” dan bij de vrouwen teams. 

• Bij gebruik van jeugdspelers vindt overleg plaats tussen trainer/leider van het prestatiegerichte 
team en de trainer/leider van het betreffende jeugdteam en de ouders. 

• Indien een jeugdspeler voor het eerst voor een vrouwenteam wordt geselecteerd, worden de 
ouders persoonlijk ingelicht door de trainer/leider van het jeugdteam. Een voorwaarde is ook dat 
de betreffende jeugdspeler al meerdere keren heeft meegetraind bij de vrouwen en heeft laten 
zien zich staande te kunnen houden tussen deze groep.  

 
Trainingen 

• Het aantal trainingen voor de vrouwenelftallen wordt in principe vastgesteld op 2x per week. 
Tijdens de winterstop en de seizoen voorbereiding is er een afwijkend programma, samengesteld 
door de staf van de vrouwenselectie. 

• Vanaf de MO13 wordt tweemaal per week getraind met als doel te zijner tijd aansluiting te vinden 
bij de vrouwen.  

• Er zijn extra trainingen voor de keepers.  
 
Communicatie trainers/leiders vrouwen teams 
Er is wekelijks overleg tussen de trainers en leiders van het 1e en 2e vrouwenelftal. Tijdens dit overleg 
kan bekeken worden of de teams voldoende fitte spelers hebben en wordt daar de strategie op 
afgestemd. 
 
Uitstraling en gedrag 
Eindse Boys verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten het veld ten 
opzichte van tegenstander, scheidsrechter, grensrechters, publiek en overige leden.  
 
Blessures en het voorkomen ervan  
Bij blessures dienen de instructies van de trainer, verzorg(st)er en/of medisch begeleid(st)er te  
worden opgevolgd. 
 
Doorstroming junioren naar een selectieteam  
Eindse Boys heeft een enorme aanwas gekregen binnen de meiden-/vrouwenafdeling. De visie is er 
op gericht om de meiden vanaf de MO13 zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Elk jaar wordt er 
gekeken of er wordt deelgenomen in een gemengde competitie of in een meiden-competitie. Het 
voordeel van een gemengde competitie is dat meiden 1 jaar ouder mogen zijn en dat ze hogere 
weerstand krijgen als ze tegen jongens voetballen. Het deelnemen in gemengde teams gebeurt alleen 
in overleg en/of op eigen verzoek van de speelsters. 
 
Vanaf de MO20 kan er bekeken worden of er een mogelijkheid tot doorstroom naar de vrouwen is of 
dat er in een MO17/MO20 wordt samengesteld. In principe wordt er vanaf de MO11 niet meer in een 
gemengde competitie spelen omdat de fysieke weerstand daar te groot wordt.  
 
Talentvolle jeugdspeelster die nog in een jeugdteam spelen mogen maximaal een keer per week mee 
trainen met de vrouwen. Hierbij staat centraal dat dit de ontwikkeling van de speelster ten goede komt 
en dat er toestemming is van ouders en de voetbaltechnische commissie. Er zal ook overleg zijn met 
het kader van het betreffende jeugdteam waarin ze speelt. 
 
Samenstelling vrouwenelftallen  
De hoofdtrainer geeft aan hoe hij het 1e vrouwenelftal wil samenstellen, waarna overleg plaats vindt 
met de trainer van het 2e vrouwenelftal.  Wie waar speelt, zal per week bepaald worden door de 
coaches, waarbij vorm, blessures, trainingsopkomst en dergelijke een rol spelen. De beste spelers 
horen normaal gesproken uiteraard in het 1e vrouwenelftal te spelen.  

 


