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INLEIDING  

Voetbalvereniging s.c. Elistha is met ruim 400 leden en over de 200 spelende jeugdleden de 

oudste voetbalvereniging van Elst. Elistha kenmerkt zich door het kleinschalig karakter en een 

‘ons-kent-ons’ cultuur binnen alle geledingen van de vereniging. Op voetbaltechnisch gebied 

steven we er binnen Elistha naar een vereniging te zijn waar voetballers worden opgeleid en 

plezier in de voetbalsport voorop staat.  

In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor een verdere doorontwikkeling van de 

jeugdafdeling van de vereniging. De basis daarvoor is gevormd door het technisch beleidsplan 

jeugd 2013-2015. Met de nieuwe ontwikkelingen in het amateurvoetbal, het groeiende aantal 

jeugdleden en de vernieuwde samenstelling van de jeugdcommissie is het nu tijd de horizon 

weer opnieuw te verkennen.  

In dit beleidsplan jeugd 2017-2020 worden de visie en doelstellingen vanuit de vereniging voor 

de eerstkomende jaren vastgelegd en wordt het voetbaltechnisch beleid voor de komende 

jaren weergegeven. Deze visie van de jeugdafdeling van Elistha hangt nauw samen met de 

visie die de KNVB uitdraagt voor de ontwikkeling van het jeugdvoetbal. Het uiteindelijke 

belangrijke resultaat (dan wel doelstelling) van een jeugdafdeling bestaat uit het realiseren van 

een goede doorstroom naar de senioren om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. 

Samenwerking met en aansluiting op de seniorenafdeling is daarmee onontbeerlijk. Dit zal 

verderop in dit document ook uitgebreider beschreven worden. 

Vanuit de visie en doelstellingen beschrijven we de beleidsuitgangspunten voor de 

jeugdafdeling met daaropvolgend de structuur waarin we de technische lijn hebben 

georganiseerd om onze doelstellingen te realiseren. 

Dit beleidsplan creëert duidelijkheid met betrekking tot de wijze waarop de jeugdafdeling van 

s.c. Elistha functioneert en de beleidsuitgangspunten die we daarbij hanteren. Het document is 

bestemd voor alle jeugdleden en hun ouders, alsmede kaderleden en vrijwilligers die op 

enigerlei wijze met de jeugdafdeling van Elistha zijn verbonden. Ook voor potentiële 

toekomstige leden dient dit document als basis om de vereniging van buitenaf beter te leren 

kennen. 
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VISIE 

Elistha is een voetbalclub waarbij het opleiden van jeugdleden in de voetbalsport en 

plezierbeleving in het voetbalspel voorop staan. Dit kan het beste in een omgeving waarin 

betrokkenheid van jeugdleden en hun ouders bij de club optimaal is en sportiviteit boven 

prestaties gaat.  

Bij het werken aan het realiseren van haar doelstellingen onderschrijft Elistha in de basis de 

wijze waarop de KNVB haar visie heeft ontwikkeld op het jeugdvoetbal. Met het masterplan 

Winnaars van Morgen van de KNVB verschuift het de focus weliswaar naar een meer 

prestatiegerichte aanpak (“willen winnen”), maar het plezier in het spel en steeds verder 

ontwikkelen blijft een centraal thema. Bij Elistha sluiten we ons daarbij aan en wee vinden dat 

prestatiegerichtheid niet mag leiden tot afbreuk aan speelvreugde en sportiviteit. Zowel in het 

veld als erbuiten.  

Het beter leren voetballen sluit aan bij de 3 teamfuncties in een wedstrijd: aanvallen, 

verdedigen en omschakelen. Dit betekent veel en herhaaldelijk oefenen op het passen, 

dribbelen, passeren, schieten, het maken van schijnbewegingen, het uitvoeren van een sliding 

etc.in wedstrijdechte en wisselende spelvormen. Techniek training (handelingen als dribbelen, 

passeren, passen en schieten) moet daarbij zoveel mogelijk ingezet worden als onderdeel van 

de spelvormen die de 3 teamfuncties verder ontwikkelen. Voor conditietraining geldt 

eenzelfde redenering, conditie verbeter je door veel te voetballen, lopen zonder bal levert 

geen bijdrage aan het beter leren aanvallen, verdedigen of omschakelen van een speler. 

Wij vinden het belangrijk om het voetballeerproces toe te spitsen op de ontwikkeling van het 

kind en daarmee ook aan het plezier dat het kind eraan beleeft. Een voorwaarde voor een 

goede jeugdopleiding is dat wordt ingespeeld op individuele verschillen tussen kinderen en 

ruimte wordt geboden om ook zelfstandig te kunnen handelen. Daaraan voorbij gaan kan bij 

veel spelers het spelplezier en de motivatie om te voetballen ernstig ondermijnen. Het feit dat 

een trainer of leider er is voor de spelers en niet andersom, kan dan ook niet vaak genoeg 

worden herhaald. 

Teneinde deze visie uit te dragen en te laten beklijven dagen we onze trainers, leiders, maar 

ook jeugdleden en hun ouders uit, zich bij ieder training/wedstrijd de volgende drie 

toetsvragen te stellen: 

1. Wordt het voetbalspel gespeeld? Kan er worden gescoord, is er sprake van verdedigen 

en aanvallen, etc.? 

2. Wordt het spel (beter) geleerd? Zijn spelers beter geworden in aanvallen, verdedigen 

en/of omschakelen? 

3. Wordt er plezier beleefd aan het spel? Vinden de spelers het leuk, zijn ze enthousiast 

en betrokken? 
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Deze vragen kunnen in veel situaties, zowel bij trainingen als bij wedstrijden, worden gesteld. 

En als ze alle drie volmondig met ja kunnen worden beantwoord, is sprake van een goede 

leersituatie. 

Elistha kiest er vanuit deze visie duidelijk voor om de ontwikkeling van iedere individuele 

speler centraal te zetten. De verschillen per leeftijdscategorie komen uitgebreider aan de orde 

in de paragraaf waar de beleidsuitgangspunten zijn opgenomen. 

DOELSTELLINGEN 

Elistha wil een vereniging zijn waar jeugdleden worden opgeleid in alle facetten van het 

voetbalspel en waarbij plezierbeleving in de sport optimaal is. 

Het streven van Elistha is om leden voor de club te behouden door deze een goede 

jeugdopleiding te garanderen en de jeugd kansen te geven om zich te ontplooien binnen 

zijn/haar sport. Het bieden van maximale ontwikkelingsmogelijkheden en maximaal plezier 

van iedere individuele speler (binnen de context van de vereniging) staat daarbij centraal. Dit 

alles doen we vanuit een uitgangspunt dat opleiding en plezier samen leiden tot betere 

prestaties op termijn.  

Wij streven naar sportiviteit en fairplay zowel binnen als buiten het veld, en zo willen we ook 

gezien worden door onze omgeving. Zowel op trainingen als tijdens wedstrijden. Hierin zien 

wij een grote verantwoordelijkheid voor trainers en begeleiders maar ook voor ouders en 

tenslotte spelers zelf.  

Doorstroming van spelers uit eigen jeugdopleiding naar seniorenelftallen vinden we belangrijk. 

De overgang van jeugdspeler naar het spelen bij de senioren dient zo optimaal mogelijk te 

verlopen. Samenwerking voor een optimale aansluiting tussen jeugd en de seniorenelftallen 

zal daarom actief opgezocht en geïntensiveerd te worden.  

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren dient onze jeugdafdeling voldoende 

body te hebben. De afgelopen jaren is een beperkte groei in het aantal jeugdleden zichtbaar. 

Het streven is de jeugdafdeling ook de komende jaren verder te laten groeien. Eind 2020 is het 

streven om het volgende aantal teams actief te hebben bij de jeugd. Daarmee is het effect van 

de piramidevorm die jeugdafdelingen kenmerkt (afname jeugdleden naarmate de leeftijd 

stijgt) beheersbaar:  

• JO-19: 1 of 2 elftallen  

• JO-17: 2 elftallen 

• JO-15: 3 elftallen MO-15: 1 elftal 

• JO-13: 3 elftallen MO-13: 2 elftallen 

• JO-11: 5 a 6 teams 

• JO-9: 6 a 7 teams 

 



 

4 Beleidsplan Jeugd 2017-2020 – s.c. Elistha 

 versie 1.2 (november 2017) 

UITGANGSPUNTEN JEUGDBELEID 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Binnen Elistha is de jeugdcommissie eindverantwoordelijk voor de uitvoering en aanpassen 

van het beleidsplan jeugd. De jeugdcommissie bepaalt het beleid en stuurt op de uitvoering 

ervan. De jeugdcommissie wordt geleid door de jeugdvoorzitter die zich laat bijstaan door de 

jeugdwedstrijdsecretaris, een of meerdere jeugdcoördinatoren en de jeugd technische 

commissie (JTC). De JTC is aangesteld met als doel het beleid op voetbaltechnisch gebied voor 

te bereiden, uitvoering te geven aan het voetbaltechnische deel van het beleidsplan, het 

voetbaltechnisch beleid jaarlijks te evalueren en eventueel voorstellen te doen voor 

aanpassing. De taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie, jeugdcoördinatoren 

en JTC en de rollen in de organisatie zijn achter in dit document opgenomen. 

Alle vrijwilligers in de technische lijn (JTC-leden, coördinatoren en trainers / leiders) moeten 

zich conformeren aan de uitgangspunten die in dit document zijn opgenomen. Afwijkend 

handelen zal altijd in samenspraak zijn met de jeugdcommissie / jeugd technische commissie. 

KERNWAARDEN 

Als iedere speler plezier heeft in het voetbalspel en op de goede wijze ondersteund wordt in 

zijn of haar ontwikkeling dan volgen de prestaties vanzelf. Vandaar dat de uitgangspunten voor 

het voetballen in de jeugd van Elistha zijn: 

• Plezier 

We proberen zo veel mogelijk plezier te beleven aan het voetbalspel alsmede zoveel 

mogelijk plezier te creëren voor onze jeugdleden.  

• Opleiden en ontwikkelen 

We stellen het leren voetballen en het ontwikkelen van een speler tot voetballer 

centraal, zowel individueel als ontwikkelen als het ontwikkelen als onderdeel van een 

team. We creëren zoveel mogelijk goede randvoorwaarden hiervoor door bijvoorbeeld 

de aanstelling van bij voorkeur opgeleide trainers, voldoende en adequate begeleiding, 

alsmede beschikbaarstelling van goede materialen en accommodatie. 

• Respect en sportiviteit 

We hebben respect voor en gedragen ons respectvol naar medespelers, begeleiding, 

organisatie en materialen en we vertonen sportief gedrag in handelen richting 

tegenstanders of arbitrage. We spreken elkaar aan op gedrag en willen bekend staan 

bij tegenstanders als een faire club om tegen te spelen. 

• Discipline 

We respecteren afspraken. Niet alleen die in dit beleidsplan maar ook de afspraken 

met teamgenoten en trainers / leiders. Bij discussies lossen we deze met elkaar op. Bij 

het niet houden aan aanspraken aanvaarden we consequenties. Voor zowel spelers, 

staf, ouders en toeschouwers geldt dat ze zich wanneer zij Elistha vertegenwoordigen 

of zich op het sportpark de Pas bevinden, aan de gedragscode houden die Elistha heeft 

geformuleerd. De gedragscode is na te lezen op de website www.sc-elistha.nl. 
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• Presteren is een gevolg 

We willen graag winnen, maar winnen is geen doel op zich. Winnen is een gevolg van 

het beleven van plezier, het opgeleid zijn tot voetballer en het respectvol en sportief 

met elkaar de teamsport bedrijven. 

De kenmerken van de jeugd in verschillende leeftijdsfasen verschilt nogal, in onze aanpak 

houden we nadrukkelijk rekening met deze verschillen: 

Spelers tot 11 jaar 

Kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar zijn naast het doelpunten maken vooral gericht op het 

in het bezit houden van de bal, het pingelen, het spelen van de bal naar een medespeler en 

schieten op doel. In de trainingen ligt het accent op het leren omgaan met de bal in 

basisvormen, waarbij er veel met kleine aantallen wordt geoefend. Maar uiteraard leren 

kinderen ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt probeer je die zo snel mogelijk 

weer terug te krijgen. En - zeker bij E-pupillen - leren ze dat ook steeds meer samen te doen. 

Ook komen voorkeuren voor posities meer tot uiting, de één vindt het prettiger om meer 

verdediger te zijn, de ander is meer een aanvallend type. 

Spelers tot 15 jaar 

Vanaf de JO-13 / MO-13 wordt 11 tegen 11 gespeeld. Kinderen beheersen hun eigen 

bewegingen en willen samen met hun teamgenoten wedijveren met anderen. Ze ontwikkelen 

inzicht in het spel 11 tegen 11, leren omgaan met een groot speelveld, spelregels en het spelen 

in een opstelling. Dit betekent voor de training dat er meer aandacht komt voor de 

veldbezetting, spelen met linies en de verschillende taken die er per linie en per positie zijn. 

Spelers tot 19 jaar 

In de derde fase wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel. De afgelopen en 
de eerstkomende wedstrijd worden belangrijker als uitgangspunt van de training. Spelers 
moeten leren het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich 
te specialiseren in de teamtaken waarin ze het best zijn. Daar hoort ook bij het ondergeschikt 
maken aan het teambelang en het leren omgaan met spanning en de druk van de wedstrijd. 

Er vindt differentiatie in trainingsvormen plaats, toegespitst op de betreffende 

leeftijdscategorie.  

Afhankelijk van de leeftijd worden spelers ingedeeld in een leeftijdsklasse. Binnen de 

leeftijdsklasse worden spelers ingedeeld in teams. Spelers worden op hun eigen niveau en 

speelsterkte ingedeeld, dit bevordert het plezier en de ontwikkeling van de spelers. Teams 

worden ingeschreven voor een bij het niveau passende competitie waardoor de kans op zoveel 

mogelijk gelijkwaardige tegenstanders het grootst is. Juist van het spelen tegen ongeveer 

gelijkwaardige tegenstanders wordt het meeste geleerd. 
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Wij zijn van mening dat je leert voetballen door te voetballen. Een belangrijk speerpunt van 

beleid is daarom de verplichting voor trainers / coaches om spelers tijdens wedstrijden 

evenveel speeltijd te gunnen. Dit is verder uitgewerkt in de paragraaf “Speeltijd”. 

SELECTIE EN TEAMINDELINGEN 

Binnen de jeugdafdeling van Elistha is de technische commissie (JTC) verantwoordelijk voor 

voetbaltechnische zaken. De JTC is als zodanig verantwoordelijk voor het technisch beleid 

gericht op ontwikkeling van spelers en trainers binnen de jeugdafdeling. De JTC is daarmee ook 

verantwoordelijk voor de indelingen van de teams.  

Het indelen van teams en selecteren van spelers is misschien wel het meest gevoelige 

onderwerp binnen een voetbalclub als de onze. Er is altijd veel discussie en er zijn vaak vragen 

zowel bij spelers, hun ouders als het jeugdkader. Hieronder worden de uitgangspunten van het 

selectie- en indelingsbeleid uiteengezet en wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven 

aan dat beleid. 

Zoals al beschreven is het uitgangspunt voor indeling van de teams het individuele niveau van 

een speler ten opzichte van andere spelers in dezelfde leeftijdscategorie.  

De selectie op speelsterkte vindt voor het seizoen of tijdens de winterstop plaats, tijdens het 

seizoen gelden voor iedere speler dezelfde ontwikkelmogelijkheden. Uitzondering hierop kan 

gemaakt worden door de trainer als er afspraken over respect of discipline worden overtreden 

(dit altijd in overleg met de jeugdcommissie). 

De individuele speler staat centraal. Indien er afwijkende afspraken noodzakelijk zijn 

(bijvoorbeeld bij spelertjes die boven hun leeftijdsgenoten uitsteken, maar ook in geval van 

dispensatie) dan kan de JTC afwijken van de standaard uitgangspunten, uiteraard in het belang 

van en in overleg met de betreffende speler/trainers/ouders.  

De JTC zal te allen tijde proberen om een onafhankelijke rol in te nemen en laat zich bij haar 

beslissingen adviseren door de trainers van de betreffende spelers. Bij geschilpunten tussen 

JTC en betrokkenen kan de jeugdcommissie of eventueel in een uiterst geval het bestuur van 

de vereniging worden ingeschakeld. 

INDELINGSCRITEREA 

Kabouters 

Geen criteria, de kabouters komen spelenderwijs in aanraking met voetballen, alleen plezier 

telt! Het leren omgaan met winnen en verliezen is een onderdeel van het leerproces. 

Onder 8, Onder 9 

Voor zowel ontwikkeling als plezier is het belangrijk dat spelers zijn ingedeeld in teams op het 

juiste niveau. De teams worden aan het begin van het seizoen ingedeeld op speelsterkte. Dit 

betekent dat de sterkste spelers van iedere jeugdlaag ook in het hoogste team spelen. Bij de 
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onder 9-pupillen heb je echter aan het begin van het seizoen te maken met een grote aanwas 

van nieuwe spelers. De JO-9 – 1 en JO-9-2 zullen jaarlijks al aan het einde van het voorgaande 

seizoen definitief worden ingedeeld. De indeling van de overige teams zullen uiterlijk 1 week 

voor de competitie definitief worden vastgesteld. In de winterstop van ieder jaar zal conform 

de jaarkalender de teamindeling met de trainers worden geëvalueerd. Op basis van deze 

evaluatie is het mogelijk om de indeling van de teams aan te passen. De JTC neemt hier het 

definitieve besluit in.  

Dit betekent dus dat de teamindeling altijd voor een half jaar is. 

 Onder 10, 11, 13, 15, 17 en 19 

Voor zowel ontwikkeling als plezier is het belangrijk dat spelers zijn ingedeeld in teams op het 

juiste niveau. Op deze leeftijd is er een goed beeld van de capaciteiten en 

ontwikkelmogelijkheden van iedere individuele speler. De speler voetbalt immers al enige 

jaren bij de club. De teams worden aan het begin van het seizoen ingedeeld op speelsterkte. 

Dit betekent dat de sterkste spelers van iedere jeugdlaag ook in het hoogste team spelen. In 

de winterstop van ieder jaar zal conform de jaarkalender de teamindeling met de trainers 

worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het mogelijk om de indeling van de teams 

aan te passen. De JTC neemt hier het definitieve besluit in.  

Dit betekent dus dat de teamindeling altijd voor een half jaar is. 

UITVOERING EN COMMUNICATIE: 

De indeling voor het nieuwe seizoen is gereed op 1 juni van dat jaar, deze wordt vastgesteld 

door de technische commissie op basis van de evaluatie in mei met de trainers. 

De indeling voor de voorjaarscompetitie is gereed op 1 januari, deze wordt vastgesteld door de 

technische commissie op basis van de evaluatie in november met de trainers. 

Teamindelingen worden bekend gemaakt via de website van de vereniging. Bij tussentijdse 

wijzigingen of discussiegevallen treedt de JTC eventueel samen met betrokken trainers in 

contact met ouders en spelers. 

 

SPEELTIJD 

Het doel van Elistha is om leden op te leiden en te ontwikkelen als voetballer, waarbij 

spelvreugde en plezier voor elke speler voorop staan. Bij de ontwikkeling als voetballer zijn 

zowel trainingen als wedstrijden van belang. We hanteren het uitgangspunt dat jeugdspelers 

ongeacht de leeftijdscategorie allemaal evenveel aan spelen van wedstrijden moeten 

toekomen. Niet het behalen van een goede uitslag of competitiestand is ons doel in 

wedstrijden, maar het plezier en de voetbalontwikkeling van alle spelers in het team. 

Teneinde het speelplezier en de mogelijkheden tot ontwikkeling optimaal te benutten 

hanteren we de volgende uitgangspunten bij wedstrijden van al onze teams: 
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Alle spelers die meegaan naar een wedstrijd en deel uit maken van de wedstrijdselectie 

hebben recht op het spelen van ongeveer evenveel speelminuten per wedstrijd. Met 

'ongeveer' geven we aan dat dit niet op de seconde of minuut exact hoeft te kloppen, maar de 

basisgedachte moge duidelijk zijn. 

Met uitzondering van blessuregevallen die tijdens de wedstrijd ontstaan of disciplinaire 

maatregelen, speelt elke speler minimaal de helft van het aantal speelminuten van de 

wedstrijd. Onder disciplinaire maatregelen vallen zowel straffen tijdens de wedstrijd opgelegd 

als sancties ten gevolge van bijvoorbeeld (herhaald of onaangekondigd) trainingsverzuim of 

overtreding van gedragsregels buiten de wedstrijd om. 

Verschillen in individuele kwaliteit of vorm van een speler ten opzichte van medespeler(s) is 

geen reden om een speler (structureel) meer of minder speelminuten te gunnen. De 

beoordeling op individuele kwaliteit van spelers komt enkel tot uiting in de uitvoering van het 

selectiebeleid. Op basis daarvan worden immers al teams gevormd van spelers die qua niveau 

logischerwijs bij elkaar horen te voetballen. 

De stand van een team op de ranglijst of de stand in een wedstrijd is geen aanleiding om 

spelers bewust aan de kant te houden ten faveure van andere spelers, en is ook geen reden 

bepaalde spelers meer speeltijd te gunnen. Het belang van een evenwichtige 

speeltijdverdeling gaat bij alle jeugdteams altijd boven het resultaat. 

Bij teams met een vaste keeper kan de keeper in principe de gehele wedstrijd spelen en wordt 

de speeltijd over de veldspelers evenredig verdeeld. Bij meerdere keepers in een team kunnen 

de keepers onderling elkaar afwisselen of kan van wedstrijd tot wedstrijd worden bekeken wie 

de keeper is. E.e.a. ter beoordeling van de trainers/coaches. 

De trainer/coach is eerstverantwoordelijke voor het toepassen van deze regels binnen het 

team. Hij of zij bepaalt immers de opstelling en wie er wanneer gewisseld wordt. Leiders zijn 

medeverantwoordelijk voor het toepassen en toezien op naleving van deze regels. De JTC ziet 

vanuit haar verantwoordelijkheid voor het voetbaltechnisch beleid toe op handhaving van de 

regels rondom speeltijd. 

Ter indicatie is in onderstaande tabel de speeltijd (afgerond op minuten) aangegeven voor 

verschillende leeftijdsgroepen bij een gegeven selectiegrootte. De bovenste tabel gaat uit van 

het wisselen van alle spelers. De onderste tabel gaat uit van het wisselen van enkel de 

veldspelers (keeper blijft staan). Dit zijn geen harde cijfers doch enkel een richtlijn. Bij 

hantering van de tabellen met een marge van plus of min 5% wordt in het gros van de situaties 

nog altijd aan de doelstelling voldaan spelers tenminste de helft van het aantal speelminuten 

te laten spelen. 

Voor leeftijdscategorieën die wedstrijden in elftalvorm spelen op een groot veld is het niet 

wenselijk het aantal wisselbeurten dusdanig groot te maken dat exact evenveel speeltijd voor 

alle spelers per wedstrijd kan worden gegarandeerd. Voor deze leeftijdscategorieën geldt het 

uitgangspunt dat gemiddeld genomen over een aantal wedstrijden de speeltijd voor alle 

spelers gelijk is. Een speler die de ene week een hele helft gewisseld wordt, zal de week erna 
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dus een hele wedstrijd spelen. De regel dat een speler in principe elke wedstrijd minimaal de 

helft van het aantal speelminuten dient te spelen, blijft ook hier onverkort van kracht. 

 

 

 

 Speeltijd in minuten bij gegeven selectiegrootte 

7  8  9  10  11  12 

JO-11 (7-7, 2x25min) 50  44  39  35  32  29 

JO-9 (7-7,2x20min) 40  35  31  28  25  23 

 
   

  Speeltijd in minuten bij gegeven selectie (vaste keeper) 

7  8  9  10  11  12 

JO-11 (7-7, 2x25min) 43  38  33  30  27  25 

JO-9 (7-7,2x20min) 34  30  27  24  22  20 

Voor de nieuwe spelvormen welke met ingang van het seizoen 2017-2018 respectievelijk 

2018-2019 gefaseerd ingevoerd gaan worden zullen t.z.t. de richtlijnen nader ingevuld worden.  

 

SELECTIEGROOTTE EN INLENEN VAN SPELERS 

 
SELECIEGROOTTE 
De JTC is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams en dus ook van de grootte van 
de teams. Afhankelijk van het beschikbare aantal spelers in een jeugdlaag wordt de 
teamgrootte bepaald. Harde regels voor de teamgrootte zijn voor een kleine vereniging als 
Elistha lastig te geven. Wel hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 
Onder 9 en onder 11 
Selecties bestaan uit minimaal 8 en maximaal 10 spelers. 
Wanneer een team te weinig spelers heeft voor een wedstrijd mag de selectie inclusief 
ingeleende spelers uit maximaal 9 spelers bestaan. 
 
Onder 13, 15, 17, 19 
Selecties bestaan uit minimaal 12 en maximaal 15 spelers. 
Wanneer een team te weinig spelers heeft voor een wedstrijd mag de selectie inclusief 
ingeleende spelers uit maximaal 14 spelers bestaan. 
 
INLENEN VAN SPELERS 
Uitgangspunt is dat wedstrijden van teams zoveel mogelijk doorgang vinden op de door de 
KNVB ingeplande wedstrijddagen. Indien een team onverhoopt te maken krijgt met een te 
krappe selectie, kunnen spelers worden ingeleend bij andere teams.  
 
Daarbij gelden de volgende regels: 
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1. Er wordt bij voorkeur geleend binnen dezelfde leeftijdscategorie of een categorie 

jonger. Daarbij heeft het de voorkeur om in te lenen van een lager team dan het eigen 
team: JO15-1 leent bij JO15-2, JO-15-2 leent bij JO13-1 etc. Hierbij geldt dat spelers 
wel in redelijke mate aansluiting dienen te hebben bij het kwaliteitsniveau dat het 
inlenende team heeft. 

2. Inlenen van spelers uit een hogere leeftijdscategorie is toegestaan indien het praktisch 
niet mogelijk is spelers uit dezelfde of lagere categorie te vinden die qua niveau 
aansluiting hebben bij het team dat spelers nodig heeft. Voorwaarde is wel dat dit 
binnen door de KNVB geldende regels van maximaal 3 dispensatiespelers per wedstrijd 
mogelijk is. 

3. Er wordt niet ingeleend met de doelstelling het team kwalitatief te versterken, maar 
enkel bij een te krappe selectie waardoor het doorgaan van de wedstrijd in gevaar 
komt. 

4. Indien een team structureel spelers te kort heeft worden afspraken gemaakt over het 
bij toerbeurt mee laten spelen van spelers uit een ander elftal. 

5. Een ingeleende speler heeft evenveel recht op speeltijd als elk ander normaal teamlid 
6. In de jeugdlagen onder 11 en onder 9 dient het inlenen van spelers zoveel mogelijk per 

toerbeurt te gebeuren zodat meerdere spelers uitgedaagd worden om een keer een 
wedstrijd op een hoger niveau te spelen. 

 
Wanneer een team spelers nodig heeft uit een ander team, informeert de trainer bij collega 
trainers van een lager team naar de beschikbaarheid van spelers. De speler zelf wordt door zijn 
eigen trainer uitgenodigd en na akkoord van speler en ouders wordt de trainer van het 
lenende team geïnformeerd. 
 
Wanneer een speler geleend wordt door een ander team kan dat tot gevolg hebben dat hij dat 
speelweekend de wedstrijd van zijn eigen team mist. Het is niet vanzelfsprekend dat spelers in 
dat geval dus twee wedstrijden spelen. De belangen van alle teams gezamenlijk prevaleren 
hier boven het individuele belang van een enkel team of speler. Trainers zijn in de basis 
verplicht spelers af te staan aan een hoger team indien daartoe verzocht wordt. Van spelers 
wordt verwacht de bereidheid te tonen om desgevraagd in te vallen bij een ander team.  
Bij discussies of problemen bij het inlenen van spelers zal de JTC hierover in voorkomende 
gevallen een besluit nemen. 
 

INLENEN DOOR SENIORENTEAMS 

Indien een seniorenteam een beroep doet jeugdspelers, mogen dit enkel tweedejaars spelers 

zijn uit de jeugdlaag onder 17 of eerste en tweedejaars spelers uit de jeugdlaag onder 19.  

Inlenen verloopt altijd via JTC of indien aanwezig de technisch coördinator voor de hoogste 

jeugdlaag en de betreffende trainer van de jeugdspeler. Voor inlenen van spelers jonger dan 

18 jaar door een seniorenelftal is altijd toestemming van de ouders van betreffende 

jeugdspeler vereist. 

In het geval van uitzonderlijke talenten of noodzaak kan de trainer van Elistha 1 (selectie) een 

in overleg treden met de JTC (of coördinator hoogste jeugdlaag) teneinde afspraken te maken 

over het laten meetrainen en meespelen van een jeugdspeler (minimaal onder 17) bij een 



 

Beleidsplan Jeugd 2017-2020 – s.c. Elistha  11 

versie 1.0 

selectie-elftal. Ook hier geldt, dat voor het opnemen van een jeugdspeler jonger dan 18 jaar, in 

de een van de selectie-elftallen, toestemming van de ouders vereist is. 

BEGELEIDING VAN TEAMS 

Ons streven is om voor elke leeftijdscategorie en voor elk team voldoende begeleiding te 

borgen door het vooraf aanstellen van trainers en begeleiders per team. Trainers zijn bij 

voorkeur mensen met een voetbalachtergrond. Voor de hogere leeftijdscategorieën (onder 19 

en onder 17) worden gediplomeerde trainers voorzien. 

Voor elk jeugdteam geldt dat er ten minste 1 trainer / coach dient te zijn. Voor teams die op 

groot veld spelen (vanaf onder 13) streven we naar minimaal 2 trainers waarvan 1 de rol als 

hoofdtrainer/ coach vervult. Daarnaast heeft elk team dat op groot veld speelt ten minste 1 

elftalleider. De elftalleider is in principe een van de ouders en heeft niet noodzakelijkerwijs 

een voetbalachtergrond. 

Een kleine vereniging als Elistha zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de goede wil 

en inzet van vrijwilligers. Elistha zal daarom veel aandacht moeten geven aan de ontwikkeling 

en begeleiding van trainers door vrijwilligers die wel de juiste voetbalachtergrond hebben. Het 

werken in carrousels bij de jongste jeugd is een voorbeeld van ondersteuning aan de (minder 

ervaren/geschoolde) trainers, omdat hierin alle oefenvormen al gereed zijn. Voor de JTC is 

deze verdere ontwikkeling van de kwaliteit van trainers en trainingen een van de belangrijkste 

speerpunten voor de komende jaren. 

Tijdens wedstrijden en trainingen bevinden alleen de spelers en begeleiders van het team zich 

op of direct langs het speelveld. Ouders en andere toeschouwers blijven buiten de omheining. 

Bij wedstrijden op groot veld nemen zijn de plekken in de dug-out enkel bestemd voor leiding 

en spelers van het team. 

DOORSTROMING EN OVERGANG HOGERE LEEFTIJDSCATEGORIE 

Voor 2e-jaars spelers betekent het dat zij in het seizoen er na in een hogere leeftijdsgroep 

moeten gaan spelen. In de 2e seizoenshelft van elk seizoen zal hier aandacht aan besteed 

worden door JTC en trainers. Dit zullen in veel gevallen maatwerkafspraken zijn, maar we gaan 

in ieder geval van de volgende zaken uit: 

JUNIOREN 

Spelers zullen indien het niveau van de speler daartoe aanleiding geeft, meetrainen met de 

hogere leeftijdsgroep om te wennen aan het (vaak fysiek en technisch) hogere niveau. 

Afspraken hierover worden gemaakt tussen betreffende trainers. 

SPELERS ONDER 11 

Spelers zullen indien het niveau van de speler daartoe aanleiding geeft, meetrainen met de 

onder 13-pupillen om te wennen aan het (vaak fysiek en technisch) hogere niveau en het grote 

veld. Afspraken hierover worden gemaakt tussen betreffende trainers. Specifiek wordt deze 

volledige groep voorbereid op het voetballen op een groot veld door het houden van wen-
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wedstrijden (onderling) met vooraf theoretische uitleg. Deze wedstrijden vinden in maart/april 

plaats. Deze wedstrijden worden gecoacht door de JO-13 trainers en georganiseerd door de 

JTC. 

SPELERS ONDER 9 

In deze groep wordt er nog niet doorgeschoven gedurende het seizoen, tenzij de individuele 

situatie er om vraagt als de speler in het hoogste team in deze categorie bijvoorbeeld te weinig 

uitdaging/weerstand krijgt tijdens de trainingen of wedstrijden. Een en ander ter beoordeling 

van de JTC. 

INDELING VAN VELDEN EN KLEEDKAMERS 

VELDEN 

Op dit moment beschikt Elistha over twee velden: een kunstgrasveld (veld 1) en een grasveld 

(veld 2). Aangezien het spelen op kunstgras anders is dan spelen op gras is het streven om 

teams zoveel mogelijk afwisselend op gras en kunstgras te laten trainen en spelen. 

De jeugdwedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de indeling van de velden op zowel 

trainings- als op wedstrijddagen. Hiervoor zoekt de jeugdwedstrijdsecretaris waar nodig 

afstemming met de JTC.  

Teams houden zich aan de veldindeling (en tijden) zoals die voor wedstrijden en trainingen zijn 

gepubliceerd. Het is niet toegestaan een wedstrijd of training op een ander veld te laten plaats 

vinden zonder nadrukkelijke toestemming van de jeugdwedstrijdsecretaris of indien afwezig 

een ander lid van de jeugdcommissie. Ook bij het uitvallen van wedstrijden, waarna een veld 

bijvoorbeeld vrij valt, mag niet zonder voorafgaande toestemming gewisseld worden van 

bijvoorbeeld gras naar kunstgras. Dit kan de verdere planning van een wedstrijddag of 

trainingsavond namelijk verstoren. 

Velden worden na trainingen en wedstrijden correct en schoon achtergelaten. Gebruikte 

materialen (doelen, klapdoeltjes, ballen, pionnen, hesjes) dienen door de teams zelf 

opgeborgen te worden op de daartoe geëigende plaatsen. De teamleiding ziet hierop toe. 

KLEEDKAMERS 

De indeling van de kleedkamers wordt door de coördinator zaterdagdienst in overleg met de 

wedstrijdsecretaris bepaald. Daarbij wordt gekeken naar een zo efficiënt en praktisch 

mogelijke indeling die in overeenstemming is met het wedstrijdprogramma. De aanwijzingen 

over het gebruik van de kleedkamers zoals die door de zaterdagdienst worden aangegeven 

dienen opgevolgd te worden. Het is niet toegestaan een willekeurige kleedkamer in gebruik te 

nemen. Kleedkamers dienen na gebruik veegschoon (ook water weg) te worden opgeleverd. 

De teamleiding ziet toe op het gebruik van en het achterlaten van kleedkamers.  
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ORGANISATIE ELISTHA JEUGD 

 

De jeugdcommissie van Elistha wordt geleid door de jeugdvoorzitter. De jeugdvoorzitter heeft 

als bestuurslid zitting in het algemene bestuur van de vereniging. Hij of zij geeft dagelijks 

leiding aan de jeugdafdeling en is eindverantwoordelijk. 

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het inplannen van wedstrijden / trainingen en 

de accommodaties 

De algemene jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor algemene zaken niet betreffende 

voetbaltechnische zaken. Aanmeldingen en begeleiding van nieuwe leden, maar ook 

gesprekken met ouders over bijvoorbeeld het gedrag van leden behoren tot de 

verantwoordelijkheid van de coördinator 

De jeugd technische commissie is binnen de jeugdafdeling verantwoordelijk voor 

voetbaltechnische zaken: selectiebeleid en indelingen, doorstroming, speeltijd, begeleiding 

van trainers. 

De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het beheren van alle sportmaterialen die 

gebruikt worden door de jeugdafdeling en tevens voor het overall beheer van de kleding van 

de teams. 

Zaterdagdienst is een groep vrijwilligers die onder toezicht van de jeugdcommissie zorgt voor 

het reilen en zeilen van de speeldagen op de pas. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor 

ontvangst van de teams en verzorging en begeleiding van teams op de zaterdag. 

Jeugdvoorzitter

Algemeen Jeugd 
Coördinator(en)

Activiteiteitencommissie

Jeugd Technische 
Commissie

Technisch Coördinator 
JO-17

Trainers / leiders

Materiaalbeheer
Coördinator 

Zaterdagdienst

Wedstrijdsecretaris
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COMMUNICATIE 

Elistha is een kleine club met een ‘ons kent ons’ cultuur. Een goede en heldere communicatie 

tussen alle geledingen binnen de vereniging is echter al jaren een aandachtspunt. Spreek 

elkaar aan bij onduidelijkheden dat voorkomt een hoop ellende. 

Mededelingen vanuit de vereniging van algemene aard, alsmede informatie over het 

wedstrijdprogramma en eventuele afgelastingen worden via de website van de vereniging 

bekend gemaakt. 

Communicatie binnen de teams is de primaire verantwoordelijkheid van de teamleiding samen 

met spelers en ouders. Uitgangspunt daarbij is dat we elkaar duidelijkheid verschaffen en ons 

in alle communicatievormen correct uitdrukken, en elkaar aanspreken op gedragingen of 

uitingen die ontoelaatbaar zijn.  

 

 

  


