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1. Voorwoord  
 

Voor u ligt het Voetbal Technisch Beleidsplan 2020-2025. Met dit plan wil SV Epe voor de komende 

jaren duidelijkheid scheppen over hoe we gaan werken. Het plan is samengesteld door de Voetbal  

Technische Commissie (VTC) in samenwerking met de Jeugdcommissie en het Hoofdbestuur en 

vormt een raamwerk voor de gehele vereniging. Het Voetbal Technisch Beleidsplan zal worden 

bewaakt op inhoud door de VTC en in uitvoering door het VTC, Jeugd en Hoofdbestuur. Dit plan wil 

bijdragen aan een positieve ontwikkeling binnen onze vereniging en in het bijzonder binnen de 

jeugdafdeling.  

  

Het streven van SV Epe is om bij de pupillen, junioren en senioren prestatief te spelen op het hoogst 

haalbare niveau, zonder daarbij het recreatievoetbal uit het oog te verliezen.  

  

Om invulling te kunnen geven aan dit streven heeft SV Epe het opleiden van trainers en spelers 

hoog in het vaandel staan. Een positieve uitstraling, zowel binnen als buiten de lijnen, is een andere 

basisdoelstelling. Voetballen doe je niet alleen met je voeten, maar ook met je hoofd. Het gedrag 

van leden in en om het veld is zeker zo belangrijk als prestaties.  

  

De VTC kan de doelstellingen in het Voetbal Technisch Beleidsplan 2020-2025 uiteraard niet alleen 

realiseren. Want: alleen kunnen we niks; samen kunnen we alles. Deze slogan geldt bij uitstek voor 

een teamsport als voetbal, maar ook voor de noodzakelijke samenwerking binnen een vereniging. 

Ook de totstandkoming van dit beleidsplan zelf is nadrukkelijk een teamprestatie geweest, kortom:  

  

“SV Epe, een club volop in beweging” Altijd!  
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2. Inleiding 
 

Voor u ligt het Voetbal Technisch Beleidsplan 2020-2025 van SV Epe. Dit beleidsplan geeft aan hoe 

de komende planperiode de Voetbal Technische Commissie (VTC) van SV Epe inhoud wenst te 

geven aan de gestelde doelstellingen uit het algemene beleidsplan.  

  

Na goedkeuring van het hoofdbestuur zal dit beleidsplan geïmplementeerd worden in de 

seniorenafdeling en de jeugdafdeling van deze vereniging per seizoen 2020-2025. Jaarlijks wordt de 

definitieve versie door de Voetbal Technische Commissie geüpdatet en in de eerste VTC-vergadering 

voor het komende seizoen bekrachtigd.  

 

Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de club en is 

een plan waarin alle onderdelen en elementen staan omschreven, welke op het voetbaltechnisch 

beleid van SV Epe van toepassing zijn.  

  

Met de doelstellingen van het algemeen beleidsplan als uitgangspunt, heeft de VTC geprobeerd de 

juiste vertaling te maken naar een goed technisch beleid, resulterend in een meerjarenplan 

(“Technisch Beleid Plan - TBP”) met de volgende drie speerpunten:  

  

Opleiding en ontwikkeling van de individuele speler staat centraal:   

• De ontwikkeling van de individuele speler is belangrijker dan kampioen worden.  

• Spelplezier is medebepalend bij keuzes, evenals het spelen op ieders eigen niveau. 

  

  

Kwaliteit van het sportaanbod wordt verbeterd:   

• Gekwalificeerde trainers voor selectie- en voor niet-selectieteams.  

• Een duidelijker indelingsbeleid met behulp van een Speler Volg Systeem (SVS) voor de 

elftallen van JO-8 t/m JO-19.    

  

Er wordt gespeeld met één spelsysteem:   

• Elke leeftijdscategorie hanteert dezelfde speelwijze en opstelling. Vanaf Onder 15 kan ervoor 

worden gekozen worden om meerdere spelvormen aan te leren. 

• SV Epe kiest bij voorkeur voor een 1-4-3-3 formatie. Vanaf de O15 leeftijdscategorie kan 

gekozen worden voor een 2e bijpassende formatie na overleg met VTC.  

• Training en opleiding worden op deze speelwijze aangepast.  

  

In het TBP worden allereerst de algemene voetbaldoelstellingen van SV Epe beschreven. Daarna 

wordt er uitgebreid stilgestaan bij de voetbalvisie, de rol van de VTC, de rol van HJO, het 

indelingsbeleid, het opleiden van jeugdspelers en de praktische uitvoering daarvan.   

 

Tot slot wordt beschreven welke leerfasen en leeftijdskenmerken wij onderkennen en hoe daar met 

training en wedstrijden op ingespeeld dient te worden.  

 

Als bijlage zijn extra formulieren toegevoegd die vanaf de komende planperiode gebruikt gaan worden 

bij het volgen van onze pupillen, het zogenaamde Speler Volg Systeem (SVS), genaamd Dotcom. 

Ook zijn de leeftijdskaarten toegevoegd, die structuur geven aan het opleiden van de voetballende 

jeugdleden. Bij deze leeftijdskaarten zijn ook spelprincipes toegevoegd, waar later in dit document 

toelichting op wordt gegeven. Dit alles vormt een overzicht met daarin de verantwoordelijkheden van 

de VTC m.b.t. activiteiten over de beleidscyclus, jaarlijkse cyclus en nevenactiviteiten in relatie tot 

andere bestuursorganen, waaronder het hoofdbestuur en overige commissies.  
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3. Doelstellingen en voetbalvisie  
  

3.1 Doelstellingen   
In het najaar van 2019 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om van gedachten te wisselen over 

de structuur en het technische beleid van SV Epe. Gedurende deze gesprekken werd geconcludeerd 

dat de nieuwe doelstellingen vooral gericht moeten zijn op continuering van de voorgaande. Vanuit 

deze voorgaande beleidsperiode (2010-2019) werd al een stabiele basis gelegd met algemene 

(strategische) doelstellingen. Dit levert nu de onderstaande relevante verbeterpunten op:   

  

Behoefte aan een stabiele en daadkrachtige vereniging:    

• Duidelijke taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging waarborgen.  

• Respecteren van elkaars verantwoordelijkheden.  

• Formeel en transparant overleg inbedden.  

• Functiehouders en commissies moeten aanspreekbaar zijn op gemaakte afspraken.  

• VTC moet binnen de vereniging duidelijk aanwezig en zichtbaar zijn.  

  

Kwaliteit van het sportaanbod:   

• Kwalitatief betere voorwaarden scheppen om iedere speler zijn/haar top te laten bereiken.  

• Indeling- en selectiebeleid verduidelijken en als zodanig uitvoeren.  

• Het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen, (van 

jeugd tot senioren) om op een zo hoog mogelijk niveau waarbij de voorkeur bij 1ste teams 

Hoofdklasse te kunnen spelen.  

• Meer aandacht (d.m.v. interne cursussen aanbieden) voor niet-selectieteams met als 

doelstelling om ook deze teams zo hoog mogelijk te laten spelen, maar waarbij de aandacht 

primair gericht blijft op spelvreugde. Kwalitatief JO12-1/2 na de winterstop door laten stromen 

naar de JO-13. 

• Goede doorstroming binnen de jeugd en van de jeugd naar senioren. ((niet selectie) 

zaterdagvoetbal aanbieden) 

• Meer aandacht en betere begeleiding van meiden en dames, actief uitkomend binnen de 

teams. 

• Goede doorstroming binnen de jeugd en van de jeugd naar senioren.  

• Meer aandacht en betere begeleiding van meisjes en dames, actief uitkomend binnen de 

teams.  

• Goede doorstroming van meisjes jeugd naar dames seniorenteam(s). Met de mogelijkheid 

van MO-17 waarna het dames 1 en/of 2 wordt. 

• Goede voorbereiding/overgang van spelgroep via 4x4 naar Onder 8 leeftijdscategorie.  

  

Bij het voetbal binnen SV Epe staat het plezier en de beleving voorop. De spelvreugde moet er zijn 

voor alle spelers. Bij de samenstelling van de teams speelt dit een belangrijke rol. Spelers voelen zich 

het prettigst door te voetballen op, met en tegen hun eigen niveau.  

 

Naast het werken aan bovenstaande verbeterpunten onderkennen we de volgende daaraan 

gekoppelde lange en kortetermijndoelstellingen voor de vereniging:   
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3.1.1 Voetbaltechnische lange termijn doelstellingen:   
• Het eerste elftal speelt op termijn in de 2e klasse KNVB, het tweede minimaal reserve 2e 

klasse KNVB, en bij de pupillen en juniorenselecties wordt gestreefd naar minimaal 

hoofdklasse niveau, mogelijk zelfs divisieniveau.  

• Er wordt niet betaald aan spelers.  

• Daar waar mogelijk krijgen alle jeugdspelers training van gekwalificeerde trainers.   

• De tweede jeugdteams spelen qua speelniveau zo dicht mogelijk ‘onder’ het eerste 

jeugdselectieteam.  

• Goede doorstroming binnen jeugd (bij pupillen met Speler Volg Systeem Dotcom)   

• Goede doorstroming van jeugd naar senioren d.m.v. regulier overleg tussen de verschillende 

commissies en technische staf.  

• Aantrekkelijke vereniging blijven binnen de gemeente/regio.  

• Mogelijkheid bieden voor het vrijwillig volgen van extra technische trainingen op 

woensdagmiddagen of vrijdagavonden.  

• Kwalitatief mindere voetballers op een zo aangenaam mogelijke manier laten functioneren op 

recreatief niveau.  

• Professionaliseren van het medisch preventieplan. / BHV cursussen aanbieden. 

• Mogelijke introductie van “Walking Football” voor activatie en behoud van ouderen.  

• Meiden en vrouwenvoetbal beter implementeren in de vereniging 

  

Om de lange termijn doelstellingen te realiseren zullen we op korte termijn het volgende willen 

realiseren:   

 

3.1.2 Voetbaltechnische kortetermijndoelstellingen:   
• De vereniging organiseert bij voldoende deelname interne trainersopleidingen i.s.m. K.N.V.B,  

• De vereniging probeert actief meisjes/dames te werven voor het opzetten voor behoud van 

meiden en damesvoetbal 

• Uitbouwen initiatief van 7x7 voetbal (35+ en 45+)   

• Opnieuw activeren van K3 trainingen, eventueel in samenwerking met de atletiek  

• Niet-selectiespelers krijgen training van gekwalificeerde trainers om hen op een aangename 

manier te laten functioneren op prestatief/ recreatief niveau.  

• Handhaving indeling- en selectiebeleid volgens duidelijk vastgestelde criteria (SVS-criteria).  

• Jeugd wordt daadwerkelijk gevolgd met een Speler Volg Systeem – Dotcom t/m JO19.  

• Het SVS wordt digitaal bewaard (als centraal te raadplegen archief met back-up) en 

beschikbaar gesteld t.b.v. het jeugdbestuur en VTC. 
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3.2 Voetbalvisie  
 

3.2.1. de wedstrijdvormen en formaties 
De Voetbal Technische Commissie heeft besloten om vanaf de jeugd te gaan spelen volgens één en 

hetzelfde systeem (spelprincipes), dus op een voor SV Epe herkenbare manier. Voor het neerzetten 

van een speelwijze zijn spelprincipes cruciaal als fundament richting een herkenbare manier van 

voetballen bij SV Epe. 

 

SV Epe heeft de voorkeur voor de volgende formaties in de onderstaande wedstrijdvormen:  

 

➢ 11 tegen 11: een 1-4-3-3 formatie om te spelen, waarbij vanaf de O15 leeftijdscategorie een 

2e formatie gekozen mag worden.  

• Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, bijvoorbeeld 1-3-3-3+1, dus 1 doelverdediger, 3 

verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers. De speler die “resteert” wordt ingezet n.a.v. de 

wedstrijdverwachting 

 

➢ 8 tegen 8: een 1-2-3-2 formatie om te spelen, aangezien dit een meest complete verdeling op 

het veld kan waarborgen.  

 

➢ 6 tegen 6: een 1-3-2 of 1-2-3 formatie, afhankelijk van teamselectie en tegenstander. Ook dit 

waarborgt een meest complete verdeling over het veld. 

 

➢ 4 tegen 4: een 1-2-1 formatie, aangezien op deze wijze ook iedereen makkelijk aangespeeld 

kan worden en ook hier de verdeling over het veld het beste is. 

 

 

• Een duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde 

trainingen per leeftijdsgroep. (leeftijdskaarten) 

• WINNEN! Dit mag zeker niet uit het oog worden verloren, als beloning voor alle inzet. 

 

3.2.2 De spelprincipes 
 

Deze visie en ook manier van opleiden bestaat uit spelprincipes als fundament voor de speelwijze: 

De spelprincipes zorgen voor een herkenbare manier van voetballen te dienen, voor elk team binnen 

elke leeftijdscategorie. Door deze spelprincipes te implementeren wordt er een rode lijn gecreëerd 

voor coaches en spelers, waar de volgende voordelen uit voortkomen: 

 

• Alle jeugdelftallen spelen volgens dezelfde wijze, waar een herkenbare manier van spelen 

naar voren komt. Alleen de wijze van uitvoeren is wisselend, aangezien niet op hetzelfde 

niveau wordt geacteerd per team kan het voorkomen dat de teams die op een lager niveau 

spelen in mindere mate uitvoering van de spelprincipes laten zien. 

• Bij het uitwisselen van spelers (lager elftal naar een hoger elftal in dezelfde leeftijdscategorie) 

hoef je als coach niet eerst de spelprincipes uit te leggen. 

• De spelers krijgen één vaste structuur mee, waarbij er sprake is van één extra spelprincipe 

per leeftijdscategorie, per teamfunctie.  

• Het biedt de coach handvatten waarop te coachen en te trainen. 
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Deze spelprincipes zijn als volgt: 

 

 Teamfunctie: 

Leeftijdscategorie: Aanvallen: Omschakelen A>V Verdedigen Omschakelen V>A 

O9 t/m O12:  De spelers 
maken de te 
bespelen 
ruimte zo 
groot 
mogelijk 
 

 Geen, niet van 
belang in deze 
leeftijdscategorie 

 De spelers 
maken de te 
bespelen 
ruimte zo 
klein mogelijk 

 

 Geen, niet van 
belang in deze 
leeftijdscategorie 

O13:  De spelers 
maken de te 
bespelen 
ruimte zo 
groot 
mogelijk 
 

 De spelers 
maken de te 
bespelen ruimte 
zo klein mogelijk 
 

 De spelers 
maken de te 
bespelen 
ruimte zo 
klein mogelijk 
 

 Zo snel mogelijk 
vrijlopen 

O14:  Het maken 
van een 2 
tegen 1 
situatie 
 

 De as wordt zo 
snel mogelijk 
verdedigd 
 

 Het team zet 
druk naar 
voren richting 
de 
tegenstander 
 

 De bal diep 
spelen of naar 
achteren spelen 
 

O15:  Het spelen 
van een 
schuine pass 
vooruit 

 De spelers 
komen zo snel 
mogelijk terug in 
eigen positie 

 Er is korte 
dekking in de 
buurt van de 
bal 

 Een snelle 
betrokkenheid 
van iedere 
speler  

  

O17:  Het zo lang 
mogelijk 
aanspeelbaar 
blijven voor 
de 
medespeler 

 We vertragen 
het spel van de 
tegenstander op 
eigen helft als je 
in een ondertal 
bent, of de 
speler die het 
dichtst bij de bal 
is op de helft 
van de 
tegenstander zet 
direct druk op de 
bal bezittende 
speler 

 Rug-
ruimtedekking 
als je als 
speler verder 
van de bal af 
bent 

 Zorgen voor een 
restverdediging 
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4. Voetbal Technische Commissie (VTC) en Opleiden 

4.1 Beschrijving van het bestuur   
 

Het bestuur van SV Epe is als volgt gestructureerd: De Voetbal Technische Commissie (VTC) valt 

onder de verantwoording van het Hoofdbestuur en bestaat minimaal uit vier leden. Het Hoofdbestuur 

(HB) is op haar beurt verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).  

  

4.2. VTC en Opleiding binnen de vereniging  
Over de definitie en implementatie van de technische beleidslijn heeft de Voetbal Technische 

Commissie primair een adviserende taak richting het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur blijft daarom 

eindverantwoordelijk voor de ter zake genomen beslissingen. Opleiden en Selecteren gaan op advies 

van het Hoofd Jeugd Opleiding (HJO). Gezien de centrale rol welke het voetbaltechnische beleid 

binnen de vereniging vervult is het essentieel dat de verscheidene afdelingen goed en zorgvuldig met 

elkaar communiceren. Dit is een gezamenlijke inspanning van jeugd coördinatoren in samenspraak 

met de aan de afdelingen gebonden VTC en het HJO. De HJO valt daarom onder zowel de 

jeugdvoorzitter als het Bestuurslid Technische Zaken.  

Hierin passen vaste afspraken met betrekking tot -onder meer- een jaarlijks op te stellen operationeel 

plan, inclusief budget, procedure en tijdsplanning. Veelal kennen misverstanden hun oorsprong in 

onwetendheid van c.q. onbekendheid met wensen en ideeën. Om deze reden is het van groot belang 

dat er, naast bovengenoemde formele vastlegging van afspraken, ook veel (informeel) overleg 

plaatsvindt. De VTC bestaat uit een Voorzitter en leden, waarbij in onderling overleg een verdeling is 

gemaakt m.b.t. vaste aanspreekpunten per leeftijdscategorie. Technisch afgevaardigde binnen het HB 

is het bestuurslid technische zaken. Bij jeugd- en seniorenafdelingen rouleert een technisch 

afgevaardigde in verschillende commissievergaderingen.  

  

 

 

4.3 Verantwoordelijkheden  
De Voetbal Technische Commissie is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de ALV 

geaccordeerde technische beleid zoals vastgelegd in het TBP, en ook implementatie van het jaarlijks 

door het Hoofdbestuur (vooraf) te accorderen operationeel plan. Als lid van het Hoofdbestuur heeft de 

voorzitter van de Voetbaltechnische commissie de gedelegeerde verantwoordelijkheid om toe te zien 

op een correcte uitvoering van het overeengekomen technische beleid binnen alle geledingen van de 

vereniging. 
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 4.3.1 Organigram 
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4.4 Taken en bevoegdheden  
De Voetbal Technische Commissie wordt door het Hoofdbestuur gemandateerd om uitvoering te 

geven aan de vastgelegde technische beleidsuitgangspunten en -doelstellingen, waarbij de in het 

jaarlijks door het Hoofdbestuur te accorderen operationeel plan weergegeven afspraken als 

randvoorwaarden dienen.   

  

Tot de bevoegdheden behoren onder meer:   

• Het werven, selecteren, aanstellen en aansturen c.q. begeleiden van de trainers en leiders 

van alle selectieteams.  

• Het werven, selecteren en aanstellen van medisch begeleiders binnen de vereniging.  

• Het samenstellen en indelen van de selectieteams in overleg met de selectietrainer   

• Het adviseren bij de indeling van niet-selectieteams.  

• Het, na akkoordbevinding door het Hoofdbestuur, in samenspraak met één lid daarvan en 

betrokken afdelingsvoorzitter, onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden met de ten behoeve 

van de selectieteams geselecteerde trainers, medische begeleiders en, indien van toepassing, 

elftalleiders (waarna het Hoofdbestuur zorgdraagt voor de officiële aanstelling).  

  

  

Bestuurslid Technische Zaken:  
• Maakt deel uit van het Hoofdbestuur.  

• Zit de vergaderingen van de VTC voor.  

• Ondersteunt de leden van de VTC.  

• Houdt intensief contact met de (Jeugd-)voorzitter.  

• Houdt intensief contact met het Hoofd Jeugd Opleiding 

• Verzorgt het contractmanagement na instemming HJO en na toestemming Hoofdbestuur 

 

Hoofd Jeugdopleiding 
 

Wat doet het Hoofd Jeugdopleiding?  
Een HJO organiseert en zorgt voor juiste randvoorwaarden voor trainers en spelers. Door het opleiden 

en begeleiden van trainers zorgt een HJO indirect voor een verbeterde ontwikkeling van spelers. Dit 

vraagt van een HJO het vermogen om voetbalinhoud over brengen aan trainers (doceren). Een HJO 

ontwikkelt voetbaltechnisch beleid. Een HJO heeft een voetbaltechnische opleiding gevolgd en 

relevante ervaring opgedaan op UEFA B niveau. Dit maakt deze persoon een belangrijke spil in het 

ontwikkelen van voetbaltechnisch beleid. Een HJO bewaakt het voetbaltechnisch beleid in de praktijk. 

Trainers worden begeleid volgens een gemeenschappelijke visie en er wordt gecontroleerd op 

gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld: worden de afgesproken speelwijze en spelprincipes gehanteerd, 

krijgen spelers in de onderbouw gelijke speelminuten, wordt de ontwikkeling van spelers op de juiste 

manier gemonitord, etc. 

 

 

Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) is verantwoordelijk om uitvoering te geven aan het: 

• Indeling- en selectiebeleid.  

• Trainersbeleid (denk adviserende rol aan VTC) en scholingsbeleid (selecteren, adviseren, 

functioneren).  

• Communicatie technische zaken (BVO- en KNVB –scouts).  
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Taken en verantwoordelijkheden: 
• Het uitvoeren, bewaken en ontwikkelen van het Technisch Jeugdplan. 

• Zorg dragen voor de te behalen doelstellingen binnen de jeugdopleiding. 

• Opleiden en ondersteunen van trainers van niet-selectieteams. 

• Aansturen en begeleiden van trainers van selectieteams. 

• Het geven en leiden van interne cursussen ter ontwikkeling van het jeugdkader. 

• Eindverantwoordelijk en aansturen van de interne scouting. 

• Aanstellen trainers i.s.m. de jeugdcoördinatoren en TC van de afdeling. 

• Adviseert de TC bij contractverlenging c.q. -beëindiging van de (selectie)trainers. 

• Bezoeken van wedstrijden en trainingen. 

• Verzorgt de teamindelingen i.s.m. de coördinator en interne scouting VTC. 

• Doorstroming van talenten naar een 'hoger' team of leeftijdsgroep. 

• Adviseert de TC-senioren over jeugdspelers die overstappen naar de senioren. 

• Initiatief nemen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Communicatie: 
• Is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de voorzitter jeugd en bestuurslid technische 

zaken. 

• Overlegt frequent met de jeugdcoördinatoren en VTC. 

• Neemt deel aan de vergadering van de TC en coördinatoren op afroep. 

• Overlegt frequent met trainers/coaches van diverse (selectie)teams. 

• Houdt functionering- en voortgangsgesprekken met trainers/coaches van (selectie)teams. 

• Bespreekt samen met trainers/coaches de doorstroming c.q. ontwikkeling van jeugdspelers. 

 

Profiel 
• UEFA B vereist 

• Werkt volgens het Technisch Jeugdplan van SV Epe. 

• Kennis en inzicht in de hedendaagse doelstellingen van het (jeugd)voetbal. 

• Kennis van de leeftijdsspecifieke kenmerken van de leeftijdsgroepen. 

• Ervaring in het opleiden van jeugdvoetballers. 

• Goede contactuele en organisatorische eigenschappen. 

• Goed kunnen communiceren. 

• Visie kunnen vertalen in beleid 

 

Leden Voetbal Technische Commissie:  
• Onderhouden intensief contacten met afdelingscoördinatoren.  

• Doen interne scouting van trainers en spelers in opdracht van het Hoofd Jeugd Opleiding 

(SVS).  

• Beoordelen de technische staf (trainers, leiders, verzorgers) van de eigen divisie.  

• Adviseren HJO bij het indelen van de selectieteams van de vereniging i.s.m. afdeling 

coördinatoren en trainers.  

• Laten tweemaal per jaar het Speler Volg Systeem (Dotcom) updaten.  

• Adviseren bij sterkte-indeling van teams bij de KNVB i.s.m. afdelingscoördinatoren.  

 

 VTC Keepers 
• Onderhoudt intensief contacten met afdelingscoördinatoren en VTC van de divisie.  

• Doen interne scouting van keepers in opdracht van het Hoofd Jeugd Opleiding (SVS).  

• Beoordelen de technische staf (trainers, leiders, verzorgers) qua training keepers  

• Adviseren HJO bij het indelen van keepers voor de (selectie)teams van de vereniging i.s.m. 

afdeling coördinatoren en trainers.  

• Laten tweemaal per jaar het Speler Volg Systeem (Dotcom) updaten.  

• Adviseren HJO over de keeperstrainers 

• Adviseren HJO bij het opstellen van de keepers opleiding binnen SV Epe.  
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VTC Meiden en Dames 
• Onderhouden intensief contact met afdelingscoördinatoren en VTC lid divisie.  

• Doen interne scouting van trainers en spelers in opdracht van het Hoofd Jeugd Opleiding 

(SVS) en adviseert bij de team indeling of (vroegtijdige) overplaatsing.  

• Beoordelen de technische staf (trainers, leiders, verzorgers) van de divisie.  

• Adviseren HJO bij het indelen van de meiden en dames (selectie)teams van de vereniging 

i.s.m. afdeling coördinatoren en trainers.  

• Adviseert HJO over de aan te stellen trainers van zowel dames en meiden teams 

• Stelt meiden en dames beleid op voor werving behoud en kwaliteit in samenwerking met de 

coördinator meiden en dames. 

• Adviseren bij sterkte-indeling van teams bij de KNVB i.s.m. afdelingscoördinatoren.  

 

Coördinator en VTC 4x4 
 

• Onderhoudt intensief contacten met afdelingscoördinatoren en VTC van de divisie O9.  

• Afstemmen van opleiding en trainingsvormen 4x4  

• Adviseren HJO bij het indelen van teams die overkomen van de 4x4 

• Organiseert 4x4 competitie en zoekt actief naar trainers i.s.m. HJO 

• Stemt materiaal behoefte samen en stemt dit af 

• Valt rechtstreeks onder de HJO 

 

Hoofdcoach Gelijke Kansen Jeugdvoetbal 
 

• Onderhoudt intensief contact met afdelingscoördinatoren en VTC van de andere 

leeftijdscategorieën  

• Afstemmen van opleiding en trainingsvormen opleidingsplan SV Epe 

• Adviseren HJO over individuele spelers 

• Organiseert circuit training en zoekt actief naar trainers i.s.m. HJO 

• Stemt materiaal behoefte samen en stemt dit af met HJO 

• Valt rechtstreeks onder de HJO 

• Bereid trainingsvormen voor i.s.m. HJO 
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4.5 Relaties tot externen (BVO/KNVB/Jeugd Plan Nederland-JPN)  
In de nieuwe structuur van de KNVB heeft SV EPE een regiocoach toegewezen gekregen. Deze 

regiocoach is verantwoordelijk voor het selectiebeleid van clubspelers naar regioteams van de KNVB. 

De regiocoach is ook aanspreekpunt voor het organiseren van cursussen voor de verenigingen, 

waarbij het streven van de Voetbal Technische Commissie is om zoveel mogelijk eigen trainers op te 

leiden. Voor de juiste begeleiding van eigen talenten streeft de VTC naar een goede samenwerking 

met de regiocoach en KNVB/BVO-scouts, met in achtneming van de onderstaande aandachtspunten:   

  

Verbeterde communicatie:   
De VTC stelt dat s.v. Epe bij voorkeur vooraf door KNVB of BVO op de hoogte wordt gebracht van 

alle ontwikkelingen m.b.t. scouting van individuele clubspelers. Het centrale aanspreekpunt is in 

beginsel altijd het bestuurslid technische zaken, die vervolgens activiteiten zal delegeren aan de 

HJO. De HJO informeert het verantwoordelijk VTC lid en afdeling coördinator om vervolgens contact 

op te nemen met ouders/verzorgers begeleiders om verdere afspraken te maken en om het proces 

vanuit de club zo goed mogelijk te begeleiden. 

  

Clubbelang  
Uitgangspunt bij conflicterende activiteiten is dat in geval van competitie- of bekerverplichtingen bij de 

eigen club, e.e.a. in goed overleg met elkaar af te stemmen, waar het clubbelang de voorkeur krijgt 

boven een KNVB/BVO-activiteit. In andere voorkomende gevallen, bijvoorbeeld KNVB/BVO-

wedstrijden of trainingen versus clubtrainingen, bepaald de ouder/verzorger en stelt hiervan ruim van 

tevoren de eigen coach/trainer op de hoogte. Bij twijfel of problemen, denk daarbij aan mogelijke 

overbelasting van spelers, zal indien nodig een overleg plaatsvinden tussen ouder/verzorger, speler, 

trainer, HJO én VTC-lid.  
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4.6 Werkwijze en Planning  
De Voetbal Technische Commissie opereert volgens een vast overeengekomen procedure.  De 

Beleidscyclus, vindt voorafgaand aan iedere beleidsperiode plaats en vormt daarmee onderdeel van 

de formulering van ieder nieuw overkoepelend beleidsplan. De jaarlijkse cyclus, heeft betrekking op 

de uitvoering van het in het overkoepelende beleidsplan geformuleerde technische beleid en vindt 

tijdens die betreffende beleid periode plaats.  

  

  

Deze jaarlijkse cyclus betreft het volgende twee activiteiten:   

1. De werving, (voor)selectie en aanstelling van trainers, medische begeleiders en indien van 

toepassing, elftalleiders (technische staf) en het evalueren/beoordelen van de technische staf.  

2. De samenstelling en de indeling van de teams.  

  

4.6.1 Jaarplanning VTC (werving & selectie en evaluatie)  
Oktober:  

• Brainstormsessie HB met VTC om gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen 

komende seizoen vast te stellen (voetbal en budgettaire aangelegenheden).  

• Door HB geaccordeerde initiatieven, plannen en ideeën worden door de VTC nader uitgewerkt 

en beschreven.  

• VTC inventariseert wensen en ideeën bij afdelingscoördinatoren, elftalleiders, spelers en 

trainers.  

• HB bespreekt inventarisaties c.q. het advies van de VTC. Afdelingsvoorzitters geven 

toelichting.  

• VTC evalueert prestaties van de huidige technische staf en stuurt zo nodig bij.  

  

November: 

• Beoordeling van huidige technische staf Epe 1 en Dames 1 door de VTC vindt plaats en wordt 

toegelicht aan HB 

• Evaluatie en aanbeveling technische staf voor het nieuwe seizoen.  

• HB neemt besluiten over de adviezen en aanbevelingen van de VTC en mandateert de VTC 

om deze besluiten ten uitvoer te brengen en selectieprocedure af te ronden.  

  

November/ December: 

• VTC en HB ronden de procedure verder af. Eindgesprekken met geselecteerde kandidaten 

vinden plaats, waarna conceptovereenkomsten worden voorbereid. 

• Akkoordbevinding beide partijen.  

• Ondertekening door kandidaat in aanwezigheid van voorzitter VTC.  

 

December/Januari: 

• Starten met de eerste gesprekken met de selectiecoaches O13s t/m O19 leeftijdscategorieën 

door VTC (VTC-voorzitter, HJO en indien nodig afdelingscoördinator) 

 

Januari/Februari:  

• Gesprekken en bij voorkeur ook al aanstellingen met de niet-selectie coaches door HJO i.s.m. 

afdelingscoördinator (VTC-voorzitter indien nodig) 

 

Februari/maart: 

Ondertekenen vrijwilligers-en contracten betaalde trainer/coaches. 
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4.6.2 Jaarplanning samenstelling en indelingen van de teams  

  
December: 

• Gesprek tussen VTC en voorzitters jeugd- en seniorencommissies over mogelijke ideeën  

m.b.t. mogelijke nieuwe teamindelingen volgend seizoen.  

  

Januari/februari: 

• VTC inventariseert i.s.m. afdelingscoördinatoren (SVS-criteria), trainers en elftalleiders de 

wensen, mogelijkheden, beperkingen en eventuele knelpunten en komt op basis daarvan met 

een eerste advies aan de afdelingsvoorzitter(s), de voorlopige teamindelingen.  

  

Maart: 

• Voorlopig advies VTC wordt aan de commissies van de diverse afdelingen (jeugd en 

senioren) besproken en na eventuele wijzigingen ter vastlegging en besluitvorming 

voorgelegd,  

April/mei: 

• Publicatie voorlopige teamindelingen vindt plaats op de website van de vereniging: 

www.svepe.nl. VTC-voorzitter bepaalt daarbij in overleg de uiterlijke deadline!  

• Aansluitend aan het bekendmaken van de teamindeling (in de week volgend op de 

bekendmaking), zal er minimaal 1 inloopavond worden georganiseerd. Hier kunnen de ouders 

van spelers van VTC desgewenst uitleg krijgen over de teamindelingen en de overwegingen 

hierbij. Ouders dienen zich van tevoren bij de Hoofd Jeugd Opleiding aan te melden voor deze 

bijeenkomst. Per e-mail of telefoon zal geen uitleg meer worden gegeven over de 

teamindeling. 

 

Mei:   

• Implementatie genomen besluiten m.b.t. voorlopige teamindeling.  

 

 

Juni t/m september: 

• Spelers die zich aanmelden tijdens de vakantieperiode (bijvoorbeeld n.a.v. de Open Dag), 

kunnen worden ingedeeld naar gelang er beschikbaarheid is binnen de teams. Daarbij kan 

niet gegarandeerd worden dat de speler op het juiste niveau wordt ingedeeld voor dat 

seizoen.  
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4.7 Structuur technische staf  
  

Binnen SV Epe worden twee categorieën trainers onderscheiden; de selectietrainers en de trainers  

  

Het streven is dat de selectietrainer bij de onder JO-13 t/m JO-onder 19 jeugd gediplomeerd is en bij 

voorkeur de KNVB-opleiding UEFA C heeft gevolgd of deze wil volgen. De selectietrainer van 

Jongens Onder 19-1 UEFA B waar mogelijk. Elke leeftijdscategorie heeft minimaal één selectietrainer. 

De selectietrainer wordt mogelijk ondersteund door een assistent-trainer.   

  

De selectietrainer eerste-elftal (hoofdtrainer) en het Dames 1 team dient UEFA B gediplomeerd te zijn. 

  

De Voetbal Technische Commissie zal bij voldoende deelname (trainers-)cursussen gaan aanbieden. 

Dit gebeurt bij voorkeur op de eigen accommodatie (bijvoorbeeld pupillen jeugdtrainer of junioren 

jeugdtrainer). Vanaf de trainerscursus UEFA C wordt gesteld dat daar een minimaal dienstverband 

van twee jaar tegenover staat voor kwijtschelding opleidingsbudget. In geval van contractbreuk wordt 

minimaal de helft van de studiekosten verhaald op de kandidaat. Deze afspraken dienen schriftelijk te 

worden vastgelegd voordat de kandidaat met de opleiding begint in de vorm van een  

studieovereenkomst. Jaarlijks zal in overleg met het Hoofdbestuur worden bepaald waar de accenten 

komen te liggen voor bijvoorbeeld financiële borging. Minimaal één keer per jaar wordt in 

samenwerking met de HJO een thema-avond georganiseerd voor trainers, waar gegeven het 

onderwerp een toelichting wordt gegeven over de toepassing van het voetbaltechnische beleid binnen 

de vereniging.   

  

Een adequate uitvoering van het technische beleid vraagt veel van de trainers. De volgende criteria 

zullen daarom direct van toepassing zijn bij de selectie van alle trainers:  

• Gekwalificeerd (minimaal gediplomeerd);  

• Affiniteit (met voetbal en club);  

• Didactische kwaliteiten;  

• Bereidheid tot samenwerking;  

• Verbonden met het voetbaltechnische beleid.  

 

Bij mogelijke trainers schaarste behoudt de VTC zich het recht voor om tijdelijk niet gediplomeerde 

trainers aan te stellen die wel aan de overige VTC-eisen voldoen en in hun ogen voldoende 

gekwalificeerd zijn.  
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4.8 Taken en verantwoordelijkheden technische staf:   

4.8.1 De Selectietrainer  
• Kan zich vinden in het technisch beleidsplan en is bereid uitvoering te geven aan het 

beleidsplan.  

• Verzorgt de trainingen op de trainingsavonden en bedenkt alternatieven op 

zaterdagen/zondagen "zonder voetbal” (bijv. zaal, kunstgras, bos).  

• Rapporteert aan de HJO.  

• Coacht en begeleidt het eerste selectie-elftal van zijn/haar leeftijdscategorie tijdens 

wedstrijden bij alle voorkomende wedstrijden en toernooien.  

• Ziet regelmatig wedstrijden van de andere elftallen van zijn/haar groep om de vorderingen van 

selectiespelers (en ook niet selectiespelers) te beoordelen.   

• Moet voldoende zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsbesef hebben om de trainingen steeds 

nauwgezet voor te bereiden.   

• Is voldoende gekwalificeerd (Juniorentrainer/ UEFA C), beschikt over voldoende eigen 

vaardigheid en heeft een duidelijke affiniteit met voetbal.  

• "Blijft bij" in het voetbalvakgebied via literatuur en (jeugdvoetbal) thema/coachdagen.   

• Ziet mede toe op het handhaven van de door de club opgestelde gedragscode vanuit het 

algemeen beleidsplan (normen en waarden).  

• Geeft advies over het doorschuiven van spelers.   

• Beoordeelt minimaal 2 x per seizoen de individuele spelers van de betreffende groep d.m.v. 

het invullen van het Dotcom Speler Volg Systeem (alleen JO-8 t/m JO-13jeugd).  

• Houdt de ontwikkeling van de spelers bij en is eindverantwoordelijk voor het invullen van 

Talento van de spelers die hij/zij traint (O8 t/m O19)  

• Is aanwezig bij vergaderingen over de leeftijdscategorie die hij/zij traint.  

• Is medeverantwoordelijk voor goed gebruik van materialen.   

• Draagt er zorg voor dat er tijdens de training een prettig klimaat heerst.  

• Besteedt aandacht aan alle spelers van de teams die hij/zij onder zijn/haar hoede heeft.  

• Probeert waar mogelijk de wedstrijden te bezoeken van de door hem/haar getrainde teams.   

• Draagt er zorg voor dat het trainingsmateriaal na einde training weer netjes opgeborgen wordt 

en de kleedkamer netjes wordt achtergelaten (zowel uit als thuis).  

• Moet mede zorg dragen voorgoed gedrag van spelers.  

• Stimuleert de spelers om goed te presteren.  

• Zorgt voor plezier en ontspanning bij spelers.  

• Blijft bij zijn/haar team voor/tijdens/na de training en handhaaft de orde rond het team, of 

organiseert dit via een ouder/begeleider (zie huisregels; normen en waarden.  

• Maakt gebruik van Rinus bij het samenstellen en voorbereiden van trainingen, waar de 

spelprincipes terugkomen. 

  

4.8.2 De Trainer   
• Traint één of meer niet-selectieteams. 

• Is voldoende gekwalificeerd pupillen trainer en heeft een goede eigen vaardigheid en heeft 

een duidelijke affiniteit met voetbal.  

• Geeft advies over het samenstellen van niet-selectieteams.  

• Geeft advies over het doorschuiven van spelers.   

• Beoordeelt minimaal 2 x per seizoen de individuele spelers van de betreffende groep d.m.v. 

het invullen van het Dotcom Speler Volg Systeem (O8 t/m O19)  

• Houdt de ontwikkeling van de spelers bij en is verantwoordelijk voor het invullen van Dotcom 

van de spelers die hij/zij traint. (O8 t/m O19) 

• Is aanwezig bij vergaderingen over de leeftijdscategorie die hij/zij traint.  

• Is medeverantwoordelijk voorgoed gebruik van materialen.   

• Draagt er zorg voor dat er tijdens de training een prettig klimaat heerst.  

• Besteedt aandacht aan alle spelers van de teams die hij/zij onder zijn/haar hoede heeft.  

• Probeert waar mogelijk de wedstrijden te bezoeken van de door hem/haar getrainde teams.   

• Draagt er zorg voor dat het trainingsmateriaal na einde training weer netjes opgeborgen wordt 

en de kleedkamer netjes wordt achter gelaten (zowel uit als thuis).  

• Moet mede zorg dragen voorgoed gedrag van spelers.  

• Stimuleert de spelers om goed te presteren.  
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• Zorgt voor plezier en ontspanning bij spelers.  

• Heeft affiniteit met (jeugd-)voetbal.  

• Blijft bij zijn/haar team voor/tijdens/na de training en handhaaft de orde rond het team, of 

organiseert dit via een ouder/begeleider (zie huisregels; normen en waarden)  

• Maakt gebruik van Rinus bij het samenstellen en voorbereiden van trainingen, waar de 

spelprincipes terugkomen. 

 

 

4.8.3 De Keeperstrainer   
• Traint en begeleidt de keepers.  

• Bij voorkeur beschikking over KNVB-opleiding GKC C 

• Is betrokken bij de keepers die getraind worden.  

• Is loyaal naar de keepers en collega-trainers.  

• Toont creativiteit en inventiviteit.  

• Heeft inzicht in de rol van de keeper in het team en het spelsysteem.  

• Kan individueel maar ook in teamverband werken.  

• Beoordeelt minimaal 2 x per seizoen de individuele keepers van de betreffende groep d.m.v. 

het invullen van het Dotcom speler Volg Systeem (O8 t/m O19)  

• Houdt de ontwikkeling van de keepers bij en is verantwoordelijk voor het invullen van Talento 

van de spelers die hij/zij traint.   

• Kan in schatten welke oefenstof/ oefeningen op welk niveau en bij welke leeftijd geschikt zijn.  

• Moet in de trainingen de moeilijkheidsgraad opbouwen.  

• Moet de belasting en belastbaarheid van zijn/haar keepers in kunnen schatten.  

• Dient een goede vertaling te maken van het functioneren in de wedstrijd naar oefenstofkeuze.  

• Dient te kunnen werken met meerdere keepers tegelijk.  

• Is in staat tekortkomingen te signaleren.  

• Ziet zoveel mogelijk de wedstrijden van de keepers die hij traint.  

• Blijft bij zijn/haar keepers voor/tijdens/na de training en handhaaft de orde rond het team, of 

organiseert dit via een ouder/begeleider (zie huisregels; normen en waarden).  

• Heeft afstemming met (selectie)trainer over vorderingen, prestaties en aandachtspunten 

keeper. 

• Begeleidt andere keeperstrainers en leidt deze op indien nodig  

 

  

4.8.4 De Teamleider   
De teamleiders rapporteren aan de coördinatoren en daarmee aan de Jeugd- of Seniorencommissie. 

Teamleiders zijn zeer belangrijk voor een goede sfeer binnen het team. Informatieverstrekking en 

communicatie zijn hierbij van groot belang. Bij eventuele conflicten worden die gemeld bij de afdeling 

coördinator. De teamleider en (selectie-)trainer werken zeer nauw samen!  

  

Taken en verantwoordelijkheden:   

• Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als leider.  

• Is op de hoogte van de mentale en/of medische eigenschappen van de spelers van het team.  

• Zorgt voor de verspreiding van vertrek/aanvangstijden van het team.  

• Is ruim op tijd aanwezig voor de wedstrijd.  

• Is verantwoordelijk voor de het invullen van de Digitale Wedstrijd Formulier.  

• Zorgt dat er bij elke wedstrijd een grensrechter aanwezig is (ook wel assistent-scheidsrechter 

genoemd).  

• Is in het bezit van lid nummers en NAW-gegevens van de spelers en koppelt wijzigingen terug 

naar de ledenadministratie (bijv. email adressen, telefoonnummers).  

• Zorgt dat er voldoende vervoer is bij wedstrijden en stelt waar nodig een vervoersschema op.  

• Zorgt voor een goede sfeer in het team.  

• Zorgt dat spelers, begeleiders en ouders zich volgens de regels gedragen richting alle 

betrokkenen.  

• Blijft bij zijn/haar team voor/tijdens/na de wedstrijd en handhaaft de orde rond het team (zie 

huisregels; normen en waarden)  
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• Draagt zorg voor het in goede orde achterlaten van kleedruimtes bij zowel uit als 

thuiswedstrijden. 

• Zorgt dat het spelregelbewijs wordt behaald vanaf de O17 leeftijdscategorie.  

 

 

4.8.5 De Afdeling Coördinator  
De afdelingscoördinator is medeverantwoordelijk voor alle aspecten binnen de jeugd- en 

seniorenafdelingen. Hij/zij zal zorgdragen voor een goede communicatie en voor gesignaleerde 

knelpunten oplossingen dienen aan te dragen. Een voetbaltechnische achtergrond is een pre.  

  

Taken en verantwoordelijkheden:   

• Is medebestuurslid voor zijn afdeling.  

• Organiseert minimaal driemaal per seizoen afdelingsvergaderingen en zit deze voor.  

• Bespreekt uitdagingen “rond de velden; trainers, spelers en leiders” per leeftijdsgroep.  

• Draagt zorg voor een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en vereniging.  

• Is medeverantwoordelijk voor het samenstellen van de (nieuwe) teams in samenwerking met 

het HJO, VTC lid van zijn afdeling, trainers en leiders en indien nodig met ouders.  

• Houdt de teams actief “op sterkte” zowel in competitie- als in oefenverband.  

• Onderhoudt regelmatig contact met VTC om technische problemen gezamenlijk op te lossen.  

• Bezoekt regiovergaderingen KNVB en koppelt informatie terug naar de belanghebbenden 

(trainers, jeugd/seniorencommissies).  

• Heeft een adviesfunctie in de personeelsbezetting  

• Maakt deel uit van de Jeugdcommissie of Seniorencommissie.  

• Verstrekt op vraag informatie (+ ‘SV EPE wegwijzer”) over de SV Epe aan nieuwe leden.  

  

  

4.8.6 De spelers  
Binnen de kaders van een algemene sportopvoeding (zie ook algemeen beleidsplan), verwacht SV 

Epe van alle spelers in en om de velden het navolgende gewenste gedrag, met daarbij als 

kanttekening dat “selectiespelers” een duidelijke voorbeeldfunctie hebben:  

  

• Sportief gedrag.  

• Een juiste wedstrijdmentaliteit.  

• Noodzakelijke discipline.  

• Goede trainingsvoorbereiding.  

• Goede wedstrijdvoorbereiding.  

• Zie ook Huisregels SV Epe op de Website.  
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5 Indelingsbeleid  

5.1 Algemeen  
De eigen waarneming en visie van de clubtrainers, teamleiders en afdelingscoördinatoren HJO en 

VTC- leden spelen een grote rol bij het indelingsbeleid. Zij geven advies en bekijken intern de teams. 

Een eerste selectie vindt plaats in overleg met de betrokken leider(s) en trainer(s).  

  

5.2 Selectieteams  
Er is binnen de jeugd van SV Epe sprake van een selectieteam als deze minimaal uitkomt op 1e 

klasse niveau, waarbij er minimaal 2 teams in dezelfde leeftijdscategorie aanwezig zijn. 

2e selectieteams binnen dezelfde leeftijdscategorie hebben niet dezelfde rechten als het selectieteam 

daarboven, dit is afhankelijk van niveau en benodigdheden. Mocht deze uitkomen in een eerste klasse 

of hoger dan is er sprake van een selectieteam maar hebben de hoogste selectieteams, ook in een 

lagere leeftijdscategorie, het blijvende eerste recht op eerdergenoemde afspraken in dit beleid rondom 

selectieteams. 

 

Spelers die het eerste jaar overkomen vanuit de 4x4 en de O9 vallen niet onder het selectiebeleid en 

worden door de VTC 4x4 ingedeeld. De JO9 teams vallen niet onder het selectiebeleid aangezien 

daar het Project Gelijke Kansen wordt toegepast in deze leeftijdscategorie. 

 

Mochten er discussies over ontstaan dan is het VTC een eindbepalend over bovenstaande. 

  

5.3 Aantallen spelers per team  
• De seniorenselectiegroep 1, en 2 bestaat uit maximaal 40 spelers.  

• De niet selectie-elftallen senioren bestaan uit minimaal 15 spelers.  

• De JO19 en JO17 jeugdselecties bestaan uit maximaal 16 spelers.  

• De 11 tegen 11: (JO13 t/m JO16) minimaal 12, maximaal 15 spelers 

• De 8 tegen 8: minimaal 9, maximaal 12 spelers 

• De 6 tegen 6: minimaal 7, maximaal 9 spelers 

 

• De overige spelers worden ingedeeld op basis van leeftijd en moment van aanmelding. Is het 

maximum overschreden dan worden de spelers ingedeeld waar benodigd in een 

bovenliggende leeftijdscategorie, of er wordt gepoogd de spelers te behouden door mee te 

laten trainen met het team in de leeftijdscategorie waar de speler in uit hoort te komen.   

• Voorafgaande aan de competitiestart wordt de definitieve grootte van de diverse groepen 

bekend gemaakt aan de spelers, met als uitgangspunt een evenwichtige verdeling binnen de 

leeftijdscategorieën.  

 

5.4 Selectie indelingen en beleid  
De beste spelers uit de selectie komen dus in het eerste selectieteam, afhankelijk van de positie waar 

ze in spelen. De overige selectiespelers spelen in het tweede selectieteam. Medebepalend voor de 

juiste teamformatie is dat vraag per linie kan worden ingevuld met de juiste type spelers.  

 

Het selecteren van spelers voor selectieteams en niet-selectieteams is bedoeld om elk talent de 

mogelijkheid te bieden zich op eigen niveau te ontwikkelen. Vanaf een leeftijd dat winnen en presteren 

een plaats in de belevingswereld van kinderen begint te krijgen wordt geselecteerd, zodanig dat 

gelijkwaardige spelers met en tegen elkaar spelen. Wedstrijden met uitdaging voor alle spelers, zijn 

wedstrijden op het niveau dat de spelers nét aankunnen. Dán worden ze geprikkeld tot betere 

prestaties. Een speler, die op een te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui, een speler die op 

een niveau moet presteren dat hij niet aankan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van het 

ontwikkelen van voetballen geen sprake meer is. In beide situaties leert de speler te weinig of neemt 

de kwaliteit van het spelniveau zelfs af.   

  

Een speler dat op een te laag niveau speelt laat zien: hoge handelingssnelheid t.o.v. het team, niet op 

tijd “omschakelen”, niet doelgericht spelen, geen intentie om medespelers veel in te spelen, is veel 

aan de bal, etc. 
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Een speler dat op een te hoog niveau laat zien: achter de tegenstander aan blijven lopen, te pas en te 

onpas slidings maken, aan shirtjes hangen etc., in plaats van situaties binnen de bedoelingen van het 

spel oplossen.   

 

Het selectiebeleid van SV Epe begint bij de JO11 (10 jaar). Het op jongere leeftijd selecteren kan naar 

de visie van SV Epe negatieve gevolgen hebben voor het voetbalplezier van zowel de geselecteerde 

als de niet geselecteerde kinderen. Het creëren van onderscheid ligt bij deze leeftijd zeer gevoelig en 

dient daarom in goed overleg te geschieden. Een goede communicatie met de ouders/verzorgers kent 

een hoge prioriteit.   

 

Gelijke Kansen Jeugdvoetbal 
Met ingang van seizoen 2020-2021 is SV Epe gestart met het aanbieden van trainingen n.a.v. het 

‘Gelijke Kansen Jeugdvoetbal’ (hierna GKJ genoemd). Het doel van het GKJ is om elke 

jeugdvoetballer t/m de O11 leeftijdscategorie een gelijke kans te geven om zichzelf verder te 

ontwikkelen d.m.v. dezelfde materialen en coaches, waarbij er sprake is van minimaal 15 spelers in de 

leeftijdscategorie t/m O10 om gemixt te kunnen voetballen. 

 

Hierbij is er dus geen sprake van een indeling op basis van kwaliteit, maar op basis van gelijkwaardige 

teams. SV Epe wil de spelers een gelijke kans aanbieden om zich als spelers tot het maximale te 

kunnen ontplooien. Daarin hanteren we een aantal uitgangspunten: 

 

➢ De spelende jeugdleden betalen allen dezelfde contributie. Dit is 1 van de redenen waarom 

SV Epe het belangrijk vindt dat eenieder een gelijkwaardige bediening krijgt als (jeugd)lid. 

 

➢ Wetende dat huidig speelniveau geen garantie is voor de langere termijn is, is een grotere 

groep langer, beter bedienen een logische invulling. Zo lang als mogelijk, zo veel als mogelijk 

zo goed als mogelijke alle spelers te voorzien van optimaal, gelijkwaardig aanbod. 

 

➢ Teams indelen en meer flexibel gedurende het seizoen. Dit kan zowel in de trainingssituatie – 

als ook periodiek in de wedstrijdsituatie. Bijkomend voordeel: de hokjescultuur separate teams 

van elkaar binnen de vereniging, die al dan niet langs elkaar werken kun je hiermee 

doorbreken en (weer) verenigen. 

 

➢ Rekening houdend met de unieke niet-lineaire ontwikkeling van de jeugdspeler wijst alles erop 

dat deze ook gebaat is bij variatie in weerstanden. Zowel hogere- als lagere weerstanden, 

zoals dit tijdens trainingen en wedstrijden gedurende het seizoen ook kan variëren. 

 

➢ Het Gelijke Kansen model levert niet meer of minder ‘talentvolle’ spelers op. Dit is onmogelijk 

om te stellen. Het zorgt er in ieder geval voor dat iedere jeugdspeler een eerlijkere kans krijgt 

zijn of haar potentie volledig te benutten. Het is daarom wenselijk om deze kans aan zoveel 

mogelijk spelers te geven. We weten niet welke spelers de zogenaamde ‘talenten’ of niet het 

onder andere omstandigheden wel hadden gehaald en welke nu ander gemist zou worden. 

 

Dit betekent dat de betreffende jeugdteams (O8-O10) gezamenlijk en tevens gemixt trainen met 

dezelfde faciliteiten en trainingsaanbod.  

 

Voor verdere informatie verwijzen wij door naar de website van de KNVB: Verdieping Gelijke kansen | 

KNVB 

 

 

 

 

 

 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/de-voetbalvisie-van-de-knvb/gelijke-kansen-en-gemengd-voetbal/verdieping-gelijke-kansen
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/de-voetbalvisie-van-de-knvb/gelijke-kansen-en-gemengd-voetbal/verdieping-gelijke-kansen
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4x4 “Champions League”  
Om de overgang van de spelgroep naar de JO8/9 -leeftijdscategorie goed te kunnen begeleiden wordt 

gewerkt vanuit een 4 x 4 competitie (Champions League). Hierbij zullen de aspirant JO8/9 spelers in 

onderlinge wedstrijdjes kennismaken met het voetballen in competitieverband. Doorstroming vanuit 

4x4 naar de JO8/9 pupillen zal vooral plaatsvinden tijdens de winterstop. Om de 4x4 competitie goed 

te laten functioneren is het een must dat we daarbij altijd een veelvoud van 8 spelers hebben. Daar we 

in de JO8/9 (spelen 6x6) de teams indelen met een bezettingsvoorkeur van 8 per team met een 

uitloop naar 10, zullen we hierbij met de doorstroom rekening moeten houden.   

  

Omdat niet iedereen gelijk is zullen we dit per speler moeten bekijken of iemand er klaar voor is of juist 

nog niet. Dit gaat in overleg plaatvinden tussen de coördinator van de 4x4 en de VTC. Het kan dus zo 

zijn dat een speler nog niet de leeftijd heeft om door te stromen maar al wel alle vaardigheden bezit, 

waardoor hij/zij eerder naar de JO8/9 kan doorstromen. In principe is het de bedoeling dat spelers 

anderhalf seizoen in de JO8/9 leeftijdscategorie spelen. Dit houdt in dat ze in de winterstop naar de 

JO8 gaan en dan de voorjaarscompetitie in de JO8 leeftijdscategorie deelnemen. Daarna spelen ze 

nog een compleet seizoen in de JO9 Voor meer informatie, zie ook het informatieboekje 4 x 4!   

 

Concreet gelden de volgende uitgangspunten:  

• Voor de indeling van de JO8/9 voor het nieuw seizoen, wordt gekeken of een veelvoud van 9 

spelers kan worden geselecteerd om daarmee de teams te vullen.  

• Daarna gaan we de 4x4 vullen met een veelvoud van 8 spelers, ideaal is 24 zodat we nog 3 

veldjes kunnen bezetten.  

• De rest gaat bij de spelgroep aansluiten  

• Als er na de indeling zich nog spelertjes melden kan er wel meegetraind worden maar niet 

worden meegespeeld in de competitie  

• In de winterstop wordt opnieuw bekeken of er een extra JO8/9F-team geformeerd kan worden 

met dezelfde regels in stand te houden.  

  

 

5.4.1 Selectie bij selectieteams (prestatief) en “Selectie spelen”  
De selectieteams worden binnen een leeftijdscategorie ingedeeld op kwaliteit en individuele 

prestatiedrang binnen het team.   

Bij het samenstellen van een selectieteam zijn de volgende aspecten van belang:   

• Een speler kan en wil zelf in de selectie spelen.  

• Balans en juiste verdeling per linie binnen het team (verdediging – middenveld - aanval).  

• (Indelings-)trainingen en oefenwedstrijden kunnen deel uitmaken van het selectieproces.  

• Bij de pupillen levert het SVS belangrijke input aan de Voetbal Technische Commissie.  

• Indien nodig kunnen er mutaties in de teamsamenstelling plaatsvinden *.  

 

*Gedurende het seizoen kan de samenstelling van selectieteams gewijzigd worden, waarbij ook de 

niet-selectiespelers actief worden gevolgd. Zij kunnen bij een positieve ontwikkeling gedurende de 

winterstop in overleg worden doorgeschoven naar een selectieteam. Het veranderen van de 

samenstelling van een selectieteam moet wel gedegen gemotiveerd worden. In uitzonderlijke gevallen 

kan een speler worden doorgeplaatst naar een hogere leeftijdscategorie. Dit is het geval als de speler 

een potentiële speler is voor het eerste team in de hogere leeftijdscategorie. Deze beslissing kan 

alleen worden genomen voor het begin van het seizoen of gedurende de winterstop.  

  

Spelen in een selectieteam brengt rechten maar ook plichten met zich mee. Om bovenstaande 

doelstellingen te bereiken is het goed om vooraf goede afspraken te maken, zodat daarover op een 

later tijdstip geen onduidelijkheden kunnen ontstaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  

  

1. Spelers die deel uit maken van een selectieteam zijn verplicht minimaal tweemaal in de week 

te trainen. Hiervan kan alleen in onderling overleg met de trainer worden afgeweken.  

  

2. In overleg met de ouders en de betrokken speler kan worden besloten in een hogere 

leeftijdscategorie te gaan spelen en te trainen als de situatie daar om vraagt.  
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Een speler gedurende het seizoen de plaats in de selectie verliezen als:  

• Hij/zij onvoldoende presteert  

• Hij/zij zich in het team misdraagt  

• Hij/zij gemaakte afspraken binnen het team niet nakomt  

• Er een betere speler is buiten de selectie  

• Hij/zij geen genoegen neemt met het feit vaker dan teamgenoten op de bank moet worden 

plaatsgenomen.  

 

Wanneer het voorkomt dat een speler zijn plek in de selectie verliest gedurende het seizoen zal dit 

pas definitief zijn wanneer dit eerst is overlegd met en goedgekeurd door de VTC. 

 

Mogelijke terugplaatsing is pas aan de orde als zowel de trainer als Voetbal Technische Commissie 

(VTC) tot dezelfde conclusie zijn gekomen en pas nadat hierover met de betrokken speler en 

ouders/begeleiders (t/m JO15) is gesproken. (leeftijdsgebonden) 

  

Als er na het lezen van bovenstaande doelstellingen bedenkingen zijn over de deelname aan een 

selectieteam; dan is het raadzaam om plaatsing te heroverwegen of om vooraf eerst contact met de 

betreffende trainer dan wel de VTC op te nemen.  

  

Als meerdere keepers voor 1 positie in aanmerking komen, kan de voorbereiding van het seizoen 

gebruikt worden om te bepalen welke keeper het beste in het team past. Ook het doorschuiven van de 

betere keep(st)er is een optie als er ruimte is bij de andere teams. Het is van belang dat een 

speler/keeper zijn of haar plezier behoudt binnen de vereniging. 

De HJO en VTC Keepers maakt in overleg met de betreffende (keeper-)trainers voor de aanvang van 

de competitie de keuze en communiceert dit met goede uitleg naar de keepers, teamleiders en 

ouders/begeleiders.  

  

5.4.2 Indeling bij niet-selectie teams (recreatief)  
Spelplezier en een gelijkwaardigheid spelen bij de niet-selectieteams de belangrijkste rol bij de 

indeling. De nieuwe teams worden aan het eind van het seizoen met “interne scouting’ voorlopig 

ingedeeld en indien nodig worden bij de jeugd net als bij de jeugdselectieteams, aan het einde van het 

seizoen indelingstrainingen/wedstrijden gehouden om te komen tot een voorlopige indeling.   

• Ook bij niet-selectie spelers speelt het SVS (jeugd) een belangrijke rol bij de indeling, maar 

dan meer gelet op sociale indicatoren.  

• De afdelingscoördinator screent vooraf de lijst van de betreffende leeftijdsgroep voor 

beeldvorming over binnen de afdeling.  

• Spelers voor de beoogde nieuwe teamsamenstellingen worden aangedragen door de 

teambegeleiding.  

  

Voor meer informatie over het indelingsproces, zie ook hoofdstuk 5.7, De Indelingscyclus, pag. 31 
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5.4.3 Vervroegde overgang:  
De procedure bij vervroegde overgang is als volgt:   

• Er wordt gesignaleerd dat de speler significant beter is dan zijn leeftijdsgenoten of dat de 

aantallen ongelijk verdeeld zijn tussen twee of meerdere teams/afdelingen. Ook kan de 

specifieke positie ‘keeper’ ervoor zorgen dat er vervroegd door moet worden geschoven. 

• Er wordt intern bekeken of het mogelijk is deze speler vervroegd over te plaatsen.   

• Er wordt overleg gevoerd met de speler en ouders of zij het er mee eens zijn.   

 

Binnen het selectieproces dienen minimaal de volgende stappen te worden genomen:   

  

1. Trainer en leiders overleggen gezamenlijk de kwaliteiten van de spelers uit hun team. Als van 

een speler wordt in geschat dat hij/zij op een hoger niveau kan spelen dan wordt dat doorgegeven aan 

het HJO.  

   

2. Het HJO overlegt binnen de VTC, waarna een besluit wordt genomen. Aangezien de VTC 

eindverantwoordelijk is, hoeft deze het advies van de trainer/leiders niet over te nemen. Als dit laatste 

het geval is, dan wordt de beslissing door (een vertegenwoordiger van) de Voetbal Technische 

Commissie mondeling aan de betrokkenen toegelicht.   

  

3. Als de VTC het gegeven advies volgt, dan wordt de speler, indien hij/zij hiertoe is 

gemotiveerd, de kans geboden zich te bewijzen in het beoogde nieuwe, hogere team. Dit vindt 

normaal gesproken plaats door de desbetreffende speler in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 

wekelijks te laten meetrainen en oefenwedstrijden te laten meespelen.   

  

4. Als de speler (nog) niet in staat blijkt om in het beoogde, hogere team te spelen, dan wordt 

hij/zij Na kennisgeving aan de speler zelf en aan zijn/haar ouders/verzorgers (overleg met ouders t/m 

JO15)  naar een lager team teruggeplaatst (dit hoeft niet automatisch het team te zijn waarvan de 

speler afkomstig is).   

  

5.4.4 Gebruik/lenen van spelers uit ander team  
Bij speler schaarste (t.g.v. blessures, schorsingen, vakanties e.d.) bestaat de mogelijkheid om 

onderling spelers uit te wisselen tussen de teams, in beginsel uit dezelfde leeftijdsklasse en van laag 

naar hoog, vervolgens wordt gekeken naar instroom vanuit een lagere leeftijdsklasse. Daarbij kan zich 

de situatie voordoen dat een speler meerdere wedstrijden voetbalt op één dag. Bij selectiespelers is 

dit niet facultatief. Met andere woorden daarbij is de technische staf (i.o.m. VTC lid) bepalend in de 

keuze van het team waarin de speler gaat uitkomen, vooral bij selectie Epe 1, 2 en 3 is dit eerder 

regel dan uitzondering en dienen de spelers voor ieder team beschikbaar te zijn.   

  

Bij wedstrijden: neemt de teamleider of trainer/coach van het “vragende team” vooraf zelf contact op 

met het leverende team. Na onderlinge besluitvorming wordt dat bevestigd met de VTC-coördinator 

van de betreffende leeftijdscategorie. Als er onderling geen oplossing kan worden genomen, neemt de 

desbetreffende VTC-coördinator een eindkeus. 

 

Bij trainingen: overlegt de trainer/coach van het “vragende team” direct met de trainer/coach van het 

leverende team. Voor de selectieteams (vanaf de JO13) bestaat de mogelijkheid om vanaf de 

winterstop bij wijze van doorontwikkeling beperkt en incidenteel een aantal spelers te laten meetrainen 

met een hoger team. Uiteraard alleen na goedkeuring HJO en van het desbetreffende VTC lid.  

  

Mogelijk structureel gebruik van speler(s) bij trainingen of wedstrijden wordt altijd vooraf afgestemd 

met de betreffende teamleiders en bij selectieteams ook met het voor die afdeling aangewezen VTC 

lid. Voor alle uitwisselingen geldt dat de speler/speelster in kwestie, eventueel na overleg met de 

betrokkenen, zelf de uiteindelijke beslissing neemt.  

  

Bij twijfel of problemen wordt in alle gevallen contact gezocht met de VTC-coördinator of HJO. 
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5.4.5 Dispensatie   
Het uitgangspunt is dat alle spelers spelen in de leeftijdscategorie die bij hun leeftijd hoort. Voor 

dispensatie naar een lagere leeftijdscategorie volgt SV Epe de KNVB-richtlijnen. De regeling kan 

worden opgevraagd bij het secretariaat (bijvoorbeeld indeling meisjes/dames)  

  

5.4.6 Speler Volg Systeem (“SVS – Dotcom) t.b.v. jeugdopleiding (leeftijd t/m 

O19) 
Binnen het technische beleid staat de ontwikkeling van de jeugdspeler centraal en met het SVS zal de 

ontwikkeling op een zo’n objectief mogelijk wijze gevolgd worden. Spelers worden geprikkeld om 

vooruitgang te boeken. Het SVS is ondersteunend aan alle teamindelingen t/m de pupillen en van elke 

speler wordt minimaal tweemaal per seizoen een SVS ingevuld door de trainers en leiders 

(november/december en maart/april).  

  

Bij het invullen van het SVS horen voor veldspelers en keepers dezelfde vijf beoordelingscriteria, 

echter wel specifiek voor de verschillende rollen opgebouwd. Concreet bestaat er is dus een SVS-

formulier voor de veldspeler en één voor de keeper.  

  

Beoordelingscriteria uit het SVS:  

1. Technische kwaliteiten (met/zonder bal, opbouwend/aanvallend);  

2. Tactische kwaliteiten (spelinzicht, loopacties zonder bal);  

3. Coachen, leidinggeven en organisatietalent binnen het team;  

4. Fysieke kwaliteiten;  

5. Sociaal-emotioneel/ persoonlijkheidsaspecten.  

 

5.4.7 Terugplaatsen speler  
Het uit de selectie plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal kan (voor alle 

leeftijdsgroepen) alleen na goedkeuring van de VTC en slechts na goede onderbouwing en 

communicatie met alle betrokkenen, zoals coördinator, speler, ouders, trainers, leiders.  

  

5.4.8 Indeling nieuwe leden  
Nieuwe leden die aangeven dat ze in een selectie willen/ kunnen spelen worden na een aantal 

proeftrainingen geselecteerd voor een bepaald elftal. Nieuwe leden die in eerste instantie niet 

geselecteerd zijn voor een selectie elftal kunnen na interne scouting alsnog doorstromen naar een 

selectie elftal, echter dit geldt alleen in uitzonderlijke gevallen. Uiteraard is het moment van 

binnenkomst bepalend voor de wijze van (door-)selecteren. De KNVB-sluitingstermijn voor transfers 

van spelers tussen verenigingen (15 juni) is de formele deadline m.b.t. een tijdige administratieve 

afhandelingen van overschrijvingen. De vereniging behoudt zich het recht om hiervan af te wijken en 

de deadline eerder te stellen m.b.t. het testen van nieuwe spelers. Spelers die zich NA deze door de 

VTC te bepalen deadline (1 juni) aanmelden worden door VTC i.s.m. de afdelingscoördinatoren voor 

het nieuwe seizoen naar eer en geweten ingedeeld in een (mogelijk lager) team.  

1. Nieuwe (aspirant-) leden dienen zich eerst aan te melden bij de jeugdvoorzitter; daarbij gelden 

de navolgende beleidsregels:  

a) Nieuwe instroom bij SV Epe is in het kader van het indelingsproces van harte welkom om 

vanaf 1 april in gezamenlijk overleg een aantal proeftrainingen mee te maken.  

b) Het initiatief zal daarbij altijd moeten komen van de speler in kwestie zelf (of 

ouders/verzorgers).  

c) Voorwaarde daarbij is dat er ten alle tijde schriftelijk een goedkeuring wordt gegeven aan onze 

jeugdvoorzitter door de “leverende club” van een bestuurder (jeugdvoorzitter).  

2. Alleen als een speler door SV Epe goed en tijdig kan worden gewogen vindt de best passende 

indeling plaats.   

3. Het indelingsproces bij SV Epe sluit rond 1 juni, waarbij de periode tot 15 juni (deadline KNVB) 

wordt gebruikt voor de administratieve afhandelingen/transfers en het spelen van 

oefenwedstrijden.  
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 5.5 Meiden/Damesvoetbal  
 
Het meiden- en damesvoetbal staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Qua sport is dit een van 

de snelst groeiende onderdelen van dit moment. Ook bij SV Epe spelen meiden/dames en dat blijft 

ook groeien. In het seizoen 2020-2021 spelen er ruim 80 meiden en dames bij SV Epe. Waar in het 

verleden nog sprake was van inspanningen van individuen willen we zorgen dat de komende jaren het 

meiden/damesvoetbal binnen de SV Epe verder integreert en versterkt op een hoger plan komt. Om 

dit te bereiken is er een visie op het meiden- en damesvoetbal geschreven. 

 

Huidige Visie/doelstelling 

 

Plezier én Prestatie.  

Met plezier verzorgd voetballen is het uitgangspunt. Door het plezier in het voetballen te stimuleren 

blijven de huidige leden behouden en zullen er meer leden bijkomen. Dit zal de kwaliteit en dus 

prestatie verhogen. Prestatie is mooi, Plezier is belangrijk.  

Dit gebeurt door:  

➢ Iedere speelster te waarderen en bij de vereniging te betrekken; 

➢ Ieders individuele mogelijkheden, wensen en ambities aandacht en ruimte te geven;  

➢ Positieve, stimulerende en vormende begeleiding te geven;  

➢ Bekwame trainers kwalitatief goede oefenstof aan te laten bieden;  

➢ Te streven om een selectieteam van een gekwalificeerde trainer te voorzien. 

 

Deze visie moet de leidraad zijn voor het kader van het meiden- en damesvoetbal voor de komende 

jaren binnen de SV Epe. Het is beslist geen statisch document en zal aan veranderingen onderhevig 

zijn. Uiteindelijk zal deze visie, in combinatie met bestaande en nog op te stellen doelstellingen van 

het beleidsplan 2020-2025 binnen de SV Epe, het toetsingskader zijn voor zowel leiders, trainers, 

bestuurders en overig kader. Binnen de SV Epe wordt hierop geanticipeerd door de aanstelling van 

een aparte coördinator Dames/ Meiden binnen de Voetbal Technische Commissie met taakaccent 

meiden- en damesvoetbal en een afgevaardigde Dames/Meiden in Jeugdbestuur/VTC. Belangrijk is 

dat zowel de meiden als de dames de aandacht krijgen die zij verdienen. 

 

Beleidsdoelstellingen van het dames- en meisjesvoetbal  

➢ SV Epe is de aangewezen voetbalclub voor meiden en dames die op niveau willen 

            voetballen. 

 

➢ Uitgangspunten: 

• Bij SV Epe wordt in beginsel het KNVB-beleid gevolgd. Vanaf de pupillen (4x4 t/m 

Onder 12) spelen meiden gemengd met de jongens; hier geldt dus dezelfde 

indelingsprocedure als bij de jongens. Er wordt bij indelingen geen onderscheid 

gemaakt tussen jongens en meiden maar er wordt gekeken naar de individuele 

speler/speelster en zijn of haar niveau. De meiden worden vanaf jongs af aan op 

basis van kwaliteiten in gelijkwaardige teams ingedeeld om zo hun talent, maar ook 

het speelplezier zo goed mogelijk tot recht te laten komen. Meiden kunnen conform 

het KNVB-beleid meespelen in de jongens competitie, waarbij één “dispensatiejaar” 

mogelijk is. 

• SV Epe streeft ernaar om ieder jaar vanaf de Onder 15 een meidenteam te laten 

spelen, dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal spelende meiden.  

• Om de aansluiting naar het damesvoetbal te waarborgen zullen meiden welke niet 

gaan uitkomen in een van de selectieteams Onder 15 (minimaal 1e klasse jongens), 

over gaan naar een meidencompetitie.  

• Meiden dienen pas over te gaan naar senioren nadat de jeugdafdeling normaal is 

doorlopen, dus op basis van leeftijd. Eerdere overgang kan alleen als hier 

zwaarwegende redenen voor zijn (bv. tekort aan seniorenspelers of dat ze significant 

beter is). Eerdere overgang naar een damesteam gaat altijd in overleg en wordt per 

speelster bekeken maar niet eerder als de minimale leeftijd van 15 jaar is bereikt.  

• Bij dit alles is het doel dat elke speelster op haar eigen niveau en met plezier kan 

voetballen 
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➢ Dit resulteert in een voorkeur om het volgende 2 sporenbeleid te volgen: 

• Mocht een individuele speelster bovengemiddeld talent bezitten dan zal in overleg 
met het individu worden bepaald wat het beste bij haar past. Dit kan zijn door haar te 
plaatsen in een hogere leeftijdsgroep of haar in te delen in een jongensteam. Dit 
laatste is alleen zinvol als ze het talent heeft om bij de selectieteams vanaf Onder 15 
(minimaal 1e klasse jongens) te spelen. Dit zal altijd in overleg gaan met hoofd 
jeugdopleidingen. 

• Overige meiden vanaf O15 spelen in meidenteams. 

 

➢ Volwaardige teams in alle leeftijdscategorieën (MO15 t/m Vrouwen) in competitieverband om 

te komen tot minimaal 1 team per klasse O15/O17/)19.  Dit betekent logische 

(leeftijdsgebonden) doorstroming van meiden naar een ander meiden- dan wel damesteam(s). 

 

➢ Minimaal 2 damesteams spelen in competitieverband. 

 

➢ We streven ernaar om bij elk meiden/damesteam in ieder geval 1 vrouwelijke begeleidster te 

hebben 

 

➢ Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het meidenvoetbal, voor zowel de vereniging, de 

trainer als de speelster:  

Om aan dit beleidsuitgangspunt te kunnen voldoen dienen afspraken te worden gemaakt over 

diverse onderwerpen zoals:  

• De club zal, indien mogelijk, deel gaan nemen aan een KNVB-ontwikkelingsplan 

om te kijken waar we staan en waar we aan kunnen werken om het 

meiden/damesvoetbal te optimaliseren binnen de vereniging. 

• Volgsysteem en Persoonlijk Ontwikkelplan (POP): Er kan gebruik gemaakt 

worden van een volgsysteem (DotComSport) om individuele speelsters zowel in 

de winterstop als na afloop van het seizoen te kunnen analyseren. Aan de hand 

daarvan kunnen waar nodig selecties worden gewijzigd. Daarnaast worden 

speelsters jaarlijks individueel beoordeeld en persoonlijke ontwikkelpunten 

vastgesteld.  

• Geschoolde trainers; Geïnteresseerde trainers worden in staat gesteld om de 

benodigde diploma’s op kosten van de vereniging te behalen conform het 

bestaande beleid van de SV Epe hierin. 

 

 

 

➢ Bij meerdere teams per klasse wordt geselecteerd op vergelijkbare wijze als het 

selectiebeleid bij de jongens.  

• Om te spreken over een selectie-elftal, dienen er in dezelfde leeftijdscategorie 

minimaal 2 elftallen aanwezig te zijn waardoor selectie binnen die 

leeftijdscategorie ook echt kan plaatsvinden.  

• Daarnaast moet het hoogst spelende en daardoor beoogde selectie elftal 

minimaal uitkomen in de hoofdklasse (meidencompetitie) 

• Indien er sprake is van bovenstaande dan krijgt het team vergelijkbare faciliteiten 

als de O15/O17/O19 bij de jongens.  

• De selectie-elftallen trainen minimaal 2 x per week en dienen zoveel mogelijk door 

trainers getraind te worden die in het bezit zijn van het juniorentrainersdiploma of 

UEFA C van de KNVB.  

• Deze trainers krijgen dezelfde faciliteiten als bij de selectieteams van de jongens. 

• Geïnteresseerde trainers worden in staat gesteld om de benodigde diploma’s op 

kosten van de vereniging te behalen conform het bestaande beleid van de SV Epe 

hierin. 
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➢ Het behouden en uitbouwen van het aantal meiden- en vrouwenleden  

• SV Epe wil in de regio uit groeien naar een vereniging met een grote meiden en 

damesafdeling.  

• Naast de selectieteams willen we graag ook ruimte bieden aan de recreatieve 

speelsters. Om elke dame of meid te laten voetballen op haar eigen niveau en 

leeftijd, rekening houdend met haar beleving van voetbal en ambitie, is het zaak 

het bestand meiden en dames leden niet alleen op peil te houden maar ook uit te 

breiden.  

• Dit betekend dat SV Epe continue aandacht heeft voor het behoud en de werving 

van nieuwe meiden en dames. 

• Er gaat een wervende werking uit van de SV Epe d.m.v. het organiseren van 

vriendinnendagen, voetbalinstuif, actief leden gaan werven op scholen bij 

schoolvoetbaltoernooien en met flyers. Ook enthousiaste verhalen, 

wedstrijdverslagen en foto´s op de site zal het werven van leden bevorderen. 

Verder zullen we de moderne mediabronnen zoals eigen Facebookpagina’s en 

Instagram. 

• Door ook aandacht te vestigen op het verbeteren van de kwaliteit van het 

meiden/vrouwenelftal zal ook de jeugd, die nu in opkomst is, sneller bij SV Epe 

blijven in plaats van te stoppen met voetbal of de overstap te maken naar een 

andere vereniging in de regio. 

• De bovenstaande toekomstige doelstellingen dienen nog verder uitgebouwd te 

worden voor de komende seizoenen. Hierbij zal dan ook aangegeven worden 

welke middelen nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken 

 

Nieuwe leden  

➢ Een nieuwe speelster, die zich in de loop van het seizoen meldt, zal worden uitgenodigd om 

drie keer mee te trainen bij het laagste team dat bij haar dichtstbijzijnde leeftijdscategorie 

hoort. Hierna zal ze een besluit moeten nemen om lid te worden, of niet. Als ze al lid is van 

een vereniging is dit pas mogelijk per 1 april. 

➢ Als ze definitief lid is wordt gekeken in welk team ze het beste past gebaseerd op de 

bovenstaande uitgangspunten. Aangezien de meeste leeftijden maar één elftal hebben zal 

gekeken worden of het mogelijk is om het nieuwe lid in het desbetreffende elftal te plaatsen.  

➢ De meiden/damescoördinator zal de trainer en ouders inlichten over de uitkomst. We streven 

ernaar om ieder lid aan het begin van een nieuwe competitie of competitiehelft (voorjaars- c.q. 

najaar competitie) definitief in te delen bij een team en dus wedstrijd mag voetballen.  

 

Trainingen 

➢ De trainingen vinden op de velden en tijdstippen plaats, conform de vermelding op het actuele 

trainingsschema en deze staat op de website. Wijzigingen, eventueel van tijdelijke aard, 

kunnen alleen met toestemming van het wedstrijdsecretariaat plaats vinden.  

➢ Elk meiden/damesteam traint twee keer per week  

➢ Aparte (afsluitbare) meiden/vrouwen kleedkamers worden beschikbaar gesteld.  
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Lenen van speelsters 

Indien het aantal fitte speelsters in het team minimaal 12 is wordt er niet geleend van andere teams. 

Indien dit minder is wordt er van een ander team geleend en dan gelden de volgende regels:  

➢ Het verzoek voor het lenen van een speelster wordt gedaan door een leider/leidster van het 

betreffende team die een speelster wil lenen.  

➢ Het verzoek tot het lenen van een speelster loopt altijd via de leider/leidster van het 

betreffende team.  

➢ Een speelster die geleend wordt speelt in dezelfde leeftijdscategorie of maximaal 2 

leeftijdscategorieën lager. Dit om de leeftijdskloof en het krachtsverschil (fysiek) zo klein 

mogelijk te houden. De speelster die geleend wordt speelt minimaal een halve wedstrijd.  

Het Hoofd Opleiding en de dames/leeftijdscoördinator zullen altijd moeten worden ingelicht. Elk team 

is verplicht om er alles aan te doen om het lenen te voorkomen en er zal dus een geldige reden 

moeten zijn. Daarnaast moet zo snel mogelijk aangegeven worden als een team speelsters wil lenen. 

Het streven is om in ieder geval in het begin van de week voor de wedstrijd het verzoek in te dienen. 

 

 

5.6 Overgang jeugd naar senioren   
De overgang van JO19-spelers naar de senioren dient zorgvuldig plaats te vinden, zeker daar waar 

zich een situatie voordoet dat een JO19-speler vervroegd richting het eerste seniorenelftal kan 

doorstromen.  De daaraan gestelde eis luidt dat het talent moet kunnen doorrijpen volgens de binnen 

de junioren uitgezette en toegepaste lijn. Doelstelling hiervan is om voortzetting van het 

ontwikkelingsproces van de speler te waarborgen. Om dit te kunnen garanderen dienen de trainers en 

leiders van de seniorenselectieteams op de hoogte van de aangeleerde speelgewoonten van de 

desbetreffende speler te zijn. In praktijk overlegt de Voetbal Technische Commissie regelmatig met de 

trainers van de JO-19-selecties en de Seniorenselectie welke spelers voor inval- of wisselbeurten in 

aanmerking komen.  Richting spelers en ouders/verzorgers wordt een planmatige aanpak en 

openheid nagestreefd.   

  

Eventueel zou er (na goedkeuring bestuur en VTC) aan de JO18 en JO19 spelers, die in aanmerking 

komen voor de overgang naar de senioren, voorgelegd kunnen worden om een zaterdag 

seniorenteam te realiseren.  Dit zal dan een “niet selectie” team zijn. 

  

Daarbij gelden onder meer de hiernavolgende randvoorwaarden:   

• Over een mogelijk vervroegde overgang dient overleg plaats te vinden tussen de speler in 

kwestie, diens ouders/verzorgers en (een vertegenwoordiger van) de Voetbaltechnische 

commissie.   

• Qua besluitvorming is de VTC verantwoordelijk voor uitvoering en het Hoofdbestuur voor 

goedkeuring (extra) seniorenteam zaterdag   

• Junioren kunnen in principe bij de Seniorenelftallen invallen. Hieraan dient overleg tussen de 

betrokken trainers en leiders vooraf te gaan.   

• Het is in beperkte mate mogelijk dat Jeugdselectiespelers vervroegd, dat wil zeggen in 

principe vanaf de maand april, met de Seniorenselectie-elftallen meetrainen. Ook hiervoor 

geldt dat overleg tussen de betrokken trainers en leiders vooraf dient plaats te vinden.   

• In verband met de leeftijd en de fysieke ontwikkeling is het niet toegestaan dat vervroegd 

overgekomen spelers uit O17 teams, daarom uitkomend bij de O19, met lagere 

Seniorenteams (vanaf SV Epe 3) meespelen of -trainen.   
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5.7 De indelingscyclus  
 

Dit proces is bepalend en eenduidig voor alle leeftijdscategorieën, echter de adviezen en 

beoordelingen voor de gehele jeugd zijn gekoppeld met het SVS-systeem van Dotcom. Bij de overige 

afdelingen niet.  

 

1. Vanaf de seizoenstart:  

a. Gedurende het hele seizoen zullen de verschillende VTC-afgevaardigden samen met de 

afdelingscoördinatoren regelmatig wedstrijden en waar mogelijk trainingen bezoeken om de spelers 

van hun afdeling binnen de natuurlijke omgeving met eigen leeftijd- en teamgenoten te zien acteren. 

Deze visuele beoordelingen vormen daarmee een eerste basis om te komen tot een goede en 

objectieve weging m.b.t. nieuwe teamsamenstellingen.   

  

2. November:  

a. Parallel aan het proces bij stap 1, worden de verschillende teamleiders en trainers in opdracht 

van de VTC-afgevaardigde door de afdelingscoördinator gevraagd om in gezamenlijk overleg een 

tussentijdse beoordeling te geven over hun spelers.   

b. Bij de JO9 t/m O19) teams wordt dit gedaan door het invullen van het Speler Volg Systeem 

(SVS) waarbij alle spelers/keepers tussentijds worden beoordeeld. Positief effect van een tussentijdse 

beoordeling is dat de jeugdspelers tijdens het lopende seizoen tijdig kunnen worden gewezen op 

zijn/haar verbeterpunten zonder daarbij de sterke punten uit het oog te verliezen (positieve benadering 

methode). In de tweede seizoenshelft kan samen met de trainers aan de individuele dan wel 

collectieve verbeterpunten worden gewerkt (verbetering van het lerend effect en meer inzicht in eigen 

voetbalkwaliteiten).  

c. Bij de pupillen worden de SVS-formulieren van 1e jaar instroom voor het nieuwe seizoen 

opgevraagd bij de collega coördinator voor een eerste indicatie en telling.  

  

  

3. December:  

a. De feedback (van de SVS-formulieren) wordt per afdeling of leeftijdscategorie door de 

afdelingscoördinator teruggekoppeld aan het VTC-lid en gezamenlijk met hem besproken. 

Desgewenst kan hierover worden gerapporteerd in de verschillende afdelings- (JO9 t/m O19) of 

commissievergaderingen (VTC, JB, HB).   

b. Tussentijdse teamaanpassingen worden eventueel bespreekbaar (winterstopperiode).  

  

4. Februari:  

a. De teamleiders en trainers worden opnieuw op initiatief van de VTC-afgevaardigde door de 

afdelingscoördinator gevraagd naar een SVS-eindbeoordeling met daaraan gekoppeld een zo 

objectief mogelijk advies voor plaatsing van de betreffende speler/speelster in het nieuwe seizoen. Bij 

de junioren en senioren is dit een advies zonder SVS.   

b. Het (SVS-)advies dient tot stand te komen in gezamenlijk overleg tussen trainer(s) en leider(s) 

van het betreffende team en voorlopig onder strikt embargo te blijven binnen de staf van het 

betreffende team!  

  

  

5. Februari:  

a. De (SVS-)adviezen worden door de afdelingscoördinatoren verzameld en samen met de VTC-

afgevaardigde beoordeeld. Instroom van 1e jaar wordt eventueel besproken met collega 

afdelingscoördinatoren. Uitzonderingsgevallen (in negatieve en/of positieve zijn) worden daarbij extra 

uitgelicht voor eventuele onderbouwing en argumentatie. De VTC leden en de afdelingscoördinatoren 

houden rekening met het referentiekader van waaruit de beoordelingen en adviezen tot stand zijn 

gekomen (type speler, voorkeurspositie enz.). Een selectietrainer “kijkt” nu eenmaal anders en stelt 

wellicht andere eisen aan zijn spelers dan een trainer van een recreatief team. Ook de mate waarin 

weerstanden meespelen worden daarbij ‘meegewogen’, bijvoorbeeld spelers uitkomend in een 

hoofdklasse competitie versus een vierde of vijfde klasser.  
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b. De voorlopige (SVS-)adviezen worden onder verantwoordelijkheid van het VTC lid in eerste 

instantie met de beoogde trainers (en leiders) van de selectieteams én afdelingscoördinatoren 

besproken om voorlopig vastgesteld te worden, met inachtneming van de gestelde criteria (zie ook 

hoofdstuk 5).  

c. Indien gewenst worden gezamenlijk reguliere trainingen/wedstrijden extra bezocht of worden 

zelfs extra trainingen ingelast voor een beter beeld.  

d. VTC stemt intern de voorlopige selecties vast.  

e. Zodra de voorlopige selectie-indeling binnen de voltallige VTC is afgestemd, wordt dit onder 

strikt embargo (!) teruggekoppeld aan de betreffende commissies (jeugd en seniorencommissie en 

hoofdbestuur) voor akkoord.  

  

  

6. Februari/maart:  

a. Afdelingscoördinatoren zijn vervolgens verantwoordelijk voor en belast met de indeling van de 

overige teams. Indeling gebeurt voor een groot gedeelte op basis van sociale indicatoren. Deze 

indeling kan vanzelfsprekend voor een gedeelte pas plaatsvinden nadat selectieteams voorlopig (punt 

5d) zijn ingedeeld.  

b. De voorlopige definitieve indeling wordt toegelicht in jeugd- en seniorencommissie/bestuur en 

aansluitend in de loop van mei in de leider vergaderingen.   

c. Ouders/verzorgers van eerstejaars jeugdspelers welke op hetzelfde niveau of om aanwijsbare 

redenen lager worden ingedeeld, worden betrokken en geïnformeerd en vervolgens gevraagd dit 

proces in het belang van hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.   

d. Streefdatum voor bekendmakingen van de teamindelingen is na het Marc Overmars Toernooi, 

dat plaatsvindt halverwege april, Bekendmaking van de indeling dient niet gelijktijdig of rondom het 

tentenkamp te gebeuren, m.u.v. de JO19 t/m JO17 teams.  

e. Tot aan de datum van de bekendmaking van de teamindeling dient altijd in de “oude” 

teamsamenstelling getraind te worden.  

f. Na bekendmaking van de teamindeling dient zo snel mogelijk in de nieuwe samenstelling 

getraind te worden. Bij junioren dient na de datum van bekendmaking van de nieuwe indeling alleen in 

de nieuwe samenstelling getraind te worden. Dit kan alleen als er al sprake is van een beëindiging van 

de huidige competitie. 

g. Er zullen geen oefenwedstrijden of selectiewedstrijden plaatsvinden voordat de (voorlopige) 

indeling bekendgemaakt is (dus oefenwedstrijden vinden pas plaats na 1 juni). Dit geldt voor alle 

teams. Leiders/trainers kunnen en mogen dit dus niet op eigen initiatief organiseren  

i. De voortgang van het proces van de voorlopige definitieve indeling wordt begin mei toegelicht 

in het jeugdbestuur en aansluitend in de loop van mei in de leidersvergaderingen. 

Leidersvergaderingen dienen zo laat mogelijk in maart of april te worden gepland om uitlekken zoveel 

mogelijk te voorkomen. De leiders krijgen tijdens de vergadering de teamindeling ter inzage. Het is 

niet de bedoeling om de nieuwe indeling vooraf rond te mailen! 

j. Coördinatoren (jeugdbestuur) zijn verantwoordelijk voor en belast met de indeling van de 

overige teams. Indeling gebeurt voor een groot gedeelte op basis van sociale indicatoren (Actie JC). 

Deze indeling kan vanzelfsprekend voor een gedeelte pas plaatsvinden nadat selectieteams 

ingedeeld zijn. Daarbij zal VTC desgewenst adviseren en ondersteunen.  

k. Leiders en trainers voor de selectieteams worden geregeld door de VTC. Leiders en trainers 

overige teams door het jeugdbestuur. Met name voor JO9 t/m JO12 is een nadrukkelijke afstemming 

tussen TC en coördinatoren noodzakelijk voor de indeling van de overige teams, aangezien de 

teamtrainers in veel gevallen “voetbalvader” zijn.  

l. Het lenen van spelers voor “pre-selectie-trainingen” (pupillen) kan pas vanaf 1 april 

plaatsvinden. Dit is met name bedoeld om onrust bij bestaande teams te voorkomen.  

  

7. Deadline: 1-juni of bij de pupillen de eerste mogelijkheid ná het Marc Overmars Toernooi  

a. Jeugd- en Seniorencommissie publiceren de voorlopige definitieve teamindelingen via de SV 

Epe site. Let op: dit is nog steeds een “voorlopige definitieve indeling”, gebaseerd op het totaalaantal 

spelers van de teams. Bijvoorbeeld als de teamgrootte is vastgesteld op 14 spelers, bestaat de 

gezamenlijke O13 (O13-1 en O13-2) uit 28 spelers. Selectieteams jeugd mogen maximaal uit 14 

spelers bestaan.  
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8. Vanaf de nieuwe seizoenstart:  

a. Bij de NIET-selectieteams wordt de bekercompetitie voorafgaande aan de echte 

competitiestart ‘gebruikt’ als oefenperiode.  

b. Indien door de vakantiespreiding de regio “Midden” als laatste is, doen alleen de 

selectieteams mee met de beker. De reden is dat dan bij de start van de bekerrondes nog te veel 

teams incompleet zijn.  

c. De VTC houdt tijdens de loop van het seizoen bij voortduring toezicht op de 

teamsamenstellingen en prestaties.  

d. Teams in de leeftijdscategorie JO13/14 en ouder worden onder normale omstandigheden niet 

tussentijds gewijzigd. Uitzonderlijke situaties, waaronder onverwacht goede prestatieve ontwikkeling 

van spelers of meerdere blessures binnen een team, daargelaten.  

 

5.7.1 Teambegeleiding niet-selectie (“juiste team achter de teams”)   
Anders dan bij selectieteams wordt de teambegeleiding (staf) bij de niet-selectieteams vaak 

samengesteld op basis van de beschikbaarheid van potentieel binnen de vereniging. Dit is verre van 

ideaal waardoor het ieder seizoen weer een zoektocht wordt om de juiste begeleiding te realiseren.   

  

In navolging van het concept van “teams achter de teams” bij de JO13/14-jeugd, wil de VTC er sterk 

voor pleiten om dit ook bij andere leeftijdsgroepen te introduceren. Daar waar het bijna als een 

vanzelfsprekendheid wordt beschouwd dat bij selectieteams een uitgebreide staf wordt ingericht met 

trainer/coach, teamleider, assistent en verzorger, is dit bij niet-selectieteams nog lang geen 

vanzelfsprekendheid.   

  

Het principe van “teams achter de teams” is gebaseerd op een minimale stafbezetting van 3 personen, 

met een teamleider, een assistent(grensrechter) en een trainer die als derde man/vrouw ook bij alle 

wedstrijden aanwezig is. De praktijk wijst uit dat, zeker bij niet-selectieteams een juiste taakverdeling 

tussen de betrokken stafleden veel effect heeft en rust brengt in de begeleiding van de teams.   

  

Uitgangspunt is dat de best passende begeleiding pas gezocht kan worden, zodra de eerste 

voorlopige indelingen bekend zijn… Zo staat het individuele belang bij het indelen van spelers altijd 

boven het aantrekken van de juiste begeleiding. Doorgaans betreft dat een ouder/verzorger van één 

van de spelers.  
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6 Opleiden van Jeugdspelers  
  

6.1 Uniforme speelwijze  
De Voetbal Technische Commissie wil een uniforme speelwijze nastreven waardoor alle jeugdspelers 

beter opgeleid en beter gevolgd kunnen worden. Voor trainers en teamleiders wordt het zo 

eenvoudiger om spelers te begeleiden. Als de omstandigheden daar om vragen kan een trainer 

daarvan incidenteel afwijken.  

  

De voorkeur speelwijze van SV Epe is “1-4-3-3.  

Bij de training wordt continue aandacht besteed aan:  

• Formatie en veldbezetting (wie speelt waar?)  

• Speelwijze (hoe wordt er opgebouwd, aangevallen, verdedigd en welke spelers spelen in de 

verschillende momenten welke rol?)  

• Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities (individueel, per linie of geheel 

als team)  

• Het winnen van 1:1 duels  

• Het rendement in de eindfase van het positiespel (worden er scoringskansen gecreëerd door 

het centrum en/of over de vleugels?)  

 

Dit alles hangt samen met de eerdergenoemde spelprincipes. Op deze wijze wil SV Epe de 

continuïteit van de ontwikkeling van de spelers waarborgen door hen dezelfde vormende bagage mee 

te geven richting de senioren.  

 

Zie hiervoor pagina 8 

 

6.1.1 Leerdoelstellingen  
Het opleiden van individuele jeugdspelers staat hierbij centraal en per leeftijdscategorie worden 

opleiding- en coaching doelstellingen bepaalde volgens het TIC-principe (Techniek – Inzicht - 

Communicatie). Bij de jeugd is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende 

leeftijdscategorieën:  

  

6.1.2 JO8 en JO9 (6 – 8 jaar)   
Het accent dient bij de JO8/9 pupillen op de technische rijping en ontwikkeling gelegd te worden. Het 

is belangrijk dat de kinderen wennen aan het voetbal door het zelf te ervaren en dus zelf te spelen. De 

bal is in deze fase de grootste weerstand voor de kinderen en men zal er dan ook voor moeten zorgen 

om door middel van passende oefenstof de kinderen aan te leren om de “baas” over de bal te worden. 

Om de technische ontwikkeling van de kinderen beter tot zijn recht te laten komen, zal men voor 

spelvormen moeten kiezen, waarbij iedereen zoveel mogelijk aan de bal is. Er is vooral behoefte aan 

het ‘baas over de bal’ worden en binnen de teamfuncties gaat het er vooral om dat ze binnen het 

aanvallen de te bespelen ruimte zo groot mogelijk leren te maken.   

Behoefte aan beweging is kenmerkend voor deze leeftijd en daarom genieten groepsspellen met 

kleine aantallen de voorkeur. Aangezien de JO8/9 leeftijdscategorie weinig coördinatie en balgevoel 

hebben, moeten zij vooral spelen en bewegingservaring opdoen. Veel herhalen is nodig.   

  

6.1.3 JO10 en JO11 (8 – 10 jaar)   
Het accent ligt bij de JO10/11 leeftijdscategorie nog steeds op de technische rijping en ontwikkeling. 

De kinderen zullen zich verder gaan ontwikkelen in deze fase door het spelen van kleine partijtjes en 

simpele basisvormen. Centraal staat dat de technische vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. De 

coördinatie van deze spelers wordt een stuk beter. Men kan alvast een koppeling proberen te maken 

tussen de technische vaardigheden en het inzicht en de communicatie in het spel. Ook hier is het van 

belang dat ze leren om binnen het aanvallen de ruimte zo groot leren te maken. Probeer dit vooral aan 

te leren door er een spelvormpje aan te koppelen! 
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6.1.4 JO12 en JO13 (voormalig D-pupillen) (10 – 12 jaar)   
Het accent bij de JO13-pupillen ligt op de overgang van een meer technische rijping en ontwikkeling 

naar een meer inzichtelijke rijping en ontwikkeling. Men moet trachten om steeds meer de koppeling 

te maken naar de inzichtelijke rijping in de basisvormen. Het moge duidelijk zijn dat de techniek ook 

nog een zeer belangrijke rol speelt in deze fase en zeker niet verwaarloosd mag worden. Er mogen 

steeds wat hogere eisen worden gesteld aan de techniek, het inzicht en de communicatie. In de 

methodiek dient men in deze fase te beginnen met het maken van onderscheid tussen aanvallen en 

verdedigen. Presteren wordt belangrijker, maar is zeker geen doel op zich!   

In de JO12/13 leeftijdscategorie worden spelers zeer nadrukkelijk gevormd. Het is binnen de 

jeugdopleiding dan ook de belangrijkste leeftijdscategorie. De kinderen zijn in deze fase zeer 

leergierig. De kinderen willen ook graag samenwerken.   

  

6.1.5 JO14 en JO15 (voormalig C-junioren) (12-14 jaar)   
Het accent bij de JO14/15 leeftijdscategorie ligt op de inzichtelijke rijping en ontwikkeling van de 

spelers. Het verder ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en algemene 

uitgangspunten in de hoofdmomenten balbezit tegenpartij en balbezit. Er zal geleerd moeten worden 

door alle elementen van de echte wedstrijd te benaderen. De kinderen gaan steeds meer met het 

hoofd spelen in plaats van alleen met de benen. Dit houdt dus in dat de techniek, het inzicht en de 

communicatie zich steeds verder zullen ontwikkelen. Het accent ligt dan wel op het vlak van inzicht en 

communicatie, maar wanneer er onvoldoende aandacht aan deze aspecten zal worden gegeven, zal 

dit negatieve consequenties hebben voor de techniek van de spelers. Het is van belang dat in eerste 

instantie het inzicht in de bedoelingen binnen de 3 teamfuncties herkend worden en daarna komt pas 

het functioneren binnen een teamorganisatie. Het ontwikkelen van de taken per linie komt hier dus 

ook sterk naar voren. Bij de methodische aanpak zal er worden gekeken naar balbezit, balverlies en 

de wisseling van balbezit. Vanaf de JO15 zal er gekeken kunnen worden naar een 2de spelsysteem 

naast de voorkeur speelwijze.   

Kinderen uit de JO14/15 maken vaak een groeispurt door en hebben motorisch daardoor vaker 

problemen. Ze zijn ook blessuregevoelig. Ze zijn ook minder leergierig dan de JO12/13 

leeftijdscategorie. Voetbal krijgt ook een andere positie in hun leven. Er vindt een herwaardering van 

voetbal plaats. De JO14/O15 leeftijdscategorie kan zich wel beter concentreren.   

  

6.1.6 JO16 en JO17 (voormalig B-junioren) (14 – 16 jaar)   
Bij de JO16/17 leeftijdscategorie ligt het accent nog steeds op de inzichtelijke rijping en ontwikkeling. 

Bij de JO16/17 is de rijpheid echter meer gericht op de competitie. Het meeste kan men leren door de 

prestatie van de wedstrijd na te bootsen in de trainingen. Belangrijk in deze fase is het rendement van 

de taakuitvoering in relatie tot het teamresultaat. Waar de speler talent voor heeft zal verder 

ontwikkeld moeten worden (Wie is geschikt voor welke positie en taak?). Het zal in deze fase vaker 

voorkomen dat er uit tactische overwegingen met een andere speelwijze gespeeld gaat worden. Het is 

belangrijk dat er in deze fase wordt aangeleerd hoe men het best kan omgaan met andere 

speelwijzen van zowel het eigen team als de tegenstander. Bij de methodische aanpak zal er ook hier 

worden gekeken naar balbezit, balverlies en de wisseling van balbezit.   

De meeste JO16/JO17 spelers hebben de groeispurt achter zich. Er komt weer harmonie in het 

lichaam. Techniektraining werpt zijn vruchten af. JO16/17 hebben meer zelfkritiek en gaan op zoek 

naar hun eigen grenzen. Ze hebben moeite met gezag en stellen normen en waarden ter discussie.   

  

6.1.7 JO18 en JO19 (voormalig A-junioren) (16 – 18 jaar)   
Het accent bij de JO18/19 ligt op de optimale inzichtelijke rijping en ontwikkeling. Het doel is te komen 

tot een optimale prestatie in training en wedstrijd. Het winnen van de wedstrijd wordt een doel in 

plaats van een middel. Men zal in deze fase specialist moeten worden op het gebied van wat er in de 

verschillende taken wordt gevraagd. Men zal in de trainingen de taken per positie naar voren moeten 

laten komen. Leren om in dienst van een team te spelen. Er zal specialisatie per individu plaatsvinden 

op de trainingen. In de methodiek zal er onderscheid worden gemaakt tussen aanvallen, verdedigen 

en het omschakelen (beide kanten op).   
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De JO18/19 spelers zijn volgroeid. Zijn geestelijk een stuk stabieler. Het is een optimale leeftijd om 

conditionele eigenschappen te trainen.   

In overleg kunnen JO18/19 spelers meetrainen met het eerste elftal. Als een speler de capaciteiten 

heeft om in het Eerste te spelen kan worden besloten om hem over te laten gaan naar de senioren.   

6.2 Jeugd-doorstromingsplan   
Het jeugd-doorstromingsplan heeft als doel een goede doorstroming van jeugdspelers te realiseren, 

zodanig dat spelers zich optimaal op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Er wordt daarom zowel op 

prestatief als recreatief niveau geselecteerd volgens het Speler Volg Systeem, om een basis te leggen 

voor een goed en herkenbaar SV Epe. Voor de beste spelers uit lagere teams betekent dit dat zij naar 

een hoger team kunnen doorstromen. Bij uitzondering kan een speler vervroegd doorstromen naar 

een selectieteam in een hogere leeftijdscategorie.   

De overgang van de O12 naar de O13 vormt daarbij een extra aandacht moment, vanwege de 

omschakeling van 8 tegen 8 naar een 11-tegen-11 op een heel veld    

  

Daarnaast is het van belang rekening te houden met het ontwikkelingsproces van een kind, zoals 

bijvoorbeeld de groeispurt, de belastbaarheid op bepaalde leeftijd, de sociale ontwikkeling, de 

thuissituatie en de prestaties op school.   

   

6.2.1 Procedure   
Tweemaal per seizoen (rond november/december en in maart/april), worden per leeftijdscategorie per 

team door de trainer en leiders onderling de prestaties van het team als geheel en de prestaties en 

mogelijkheden van iedere individuele speler afzonderlijk geëvalueerd, waarbij per speler wordt 

doorgesproken op welk niveau hij/zij het komende seizoen naar verwachting optimaal tot zijn/haar 

recht zal komen.    

  

Dit proces mondt uit in een voorlopige indeling van de teams, die in mei plaatsvindt (zie ook H5.7, de 

indelingscyclus)  
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7 Praktijkgerichte uitvoering  
  

7.1 Hoofdmomenten  
Alle oefenstof is gebaseerd op de hoofdmomenten van het voetbal:   

• Aanvallen);  

• Verdedigen;  

• Omschakeling.   

  

7.2 Trainingsbeleid  
• De intensiteit van trainen is voor selectieteams vastgelegd op tweemaal per week. De overige 

teams trainen minimaal een keer per week, het streven is tweemaal per week.   

• Als er sprake is van een algehele afgelasting wordt er ook door de selectieteams NIET 

getraind. Zij zijn dan wel de eerst aangewezene om te trainen op een beschikbaar gestelde 

alternatieve locatie (hockey, zaal).  

• Het heeft de voorkeur om de 1e en 2e teams van dezelfde leeftijdscategorie op dezelfde tijd en 

hetzelfde veld te laten trainen als deze mogelijkheid aanwezig is. 

• Er wordt getraind op dinsdag-donderdag en op maandag-woensdag 

• De pupillen trainen zo vroeg mogelijk in de avond.  

• Junioren en Seniorenteams trainen aansluitend aan de pupillentijden. 

  

In trainingen gaat het vooral om het leren. Leren kenmerkt zich door veel herhaling. Op deze manier 

kunnen automatismen worden aangebracht, die van belang zijn bij het spelen van een wedstrijd. Hoe 

meer vergelijkbare situaties (die overigens zeer dicht bij de wedstrijd staan) herkend, opgelost en 

onthouden worden, hoe beter in volgende situaties de juiste beslissing genomen kan worden.   

  

7.2.1 Wedstrijdgericht trainen en trainingscriteria  
• Doelpunten maken en proberen te voorkomen.  

• Opbouwen met als doel om kansen te kunnen creëren.  

• Samenwerken (winnen en verliezen doe je met z’n allen).  

• Doelgerichtheid/spelen om te winnen.  

• Snelle omschakeling van balbezit naar balverlies.   

 

Bovenstaande is het best te trainen a.d.h.v. de zogenoemde team tactische training waarbij zoveel 

mogelijk wedstrijden voetbalechte situaties voorkomen. Voor ondersteuning hiervoor is de HJO 

aangewezen. Voor passende trainingsvormen, bezoek vooral www.rinus.knvb.nl 

 

7.2.2 Veel herhalingen   
• Veel oefenbeurten (dus geen lange wachttijden/rijen).  

• Goede planning, organisatie (zet training vooraf zoveel mogelijk uit) 

• Voldoende materiaal.  

  

7.2.3 Aanpassen aan de groep  
• Rekening houden met de belastbaarheid van de spelers.  

• Rekening houden met de vaardigheden.  

• Rekening houden met de beleving van de spelers.   

  

 

7.2.4 Juiste coaching  
• Spelbedoelingen verduidelijken.  

• Spelers iets laten leren door een voorbeeld te geven aan de hand van een plaatje, praatje, 

daadje. 

• Vragen stellen (groep zelf actief mee laten denken en oplossingen laten aandragen).   

• Situatief (moment stilzetten en begeleiden) en begeleidend coachen (tijdens de spelvorm 

spelers helpen door ze te coachen) 

http://www.rinus.knvb.nl/
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7.2.5 Uitvoering staat centraal  
• Eisen stellen aan de uitvoering en controle hierop uitoefenen.   

• Correcties op de uitvoering en voorbeelden geven. Tevens ook veel complimenten en 

positieve coaching bij juiste uitvoering. 

• Bij een foutieve uitvoering kan worden gekozen voor een herhaling van met dezelfde 

randvoorwaarden en spelers.   

  

  

7.2.6 Richtlijnen voor de trainingen  
• Begin de training met een praatje waarin je bijvoorbeeld afwezigen met reden benoemt en de 

doelstelling naar voren haalt.   

• Sluit de training af met een praatje en eventuele evaluatie (moment om te complimenteren/ 

corrigeren)  

• Voetbaltraining is vooral veel voetballen:   

• Vermijd ellenlange verhalen. Leg oefenstof kort en bondig uit;  

• Bereid voor wat je concreet gaat zeggen over de organisatie, de oefening, de 

bewegingsuitvoering en/ of het sociaal gedrag;  

• Vermijd stopwoordjes als dus, nou, namelijk, etc.;  

• Spreek duidelijk en voor iedereen hoorbaar;  

• Kijk de groep en individuele spelers aan terwijl je spreekt, misschien constateer je vragende 

gezichten; leg hierbij ook uit op ooghoogte als je dichtbij staat; 

• Spreek niet op een toon. Breng wisselingen aan in tempo en hoogte van je stem. Zorg dat je 

er een dosis enthousiasme in legt;   

• Maak gebruik van non–verbale communicatie in je uitleg. In de vorm van gebaren en mimiek;   

• Geef de spelers de mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van de instructie;   

• Laat de kern van je verhaal duidelijk naar voren komen en herhaal het waar nodig;   

• Ondersteun je instructie aan de hand van een goed voorbeeld. Neem de demonstratie zelf als 

uitgangspunt en de instructie als ondersteuning;   

• Breng de spelers eerst in rusttoestand voordat je met je instructie begint;   

• Controleer of je uitleg duidelijk begrepen is door de spelers, door ze het verhaal na te laten 

vertellen;  

• Beperk de hoeveelheid informatie zoveel mogelijk. Probeer niet alles tegelijk te vertellen, maar 

beperk je tot de meest belangrijke informatie; (hoe krijg je de oefening op gang, starten) 

• Vertel niet alleen het hoe van de oefening, maar ook het waarom;   

• Grijp direct in bij fouten ten opzichte van de organisatie en tactiek;   

• Een goed voorbeeld is veel beter dan heel veel zinnen. Het gericht complimenten geven werkt 

beter dan mopperen en schelden. Probeer spelers altijd positief te corrigeren.   
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7.3 Wedstrijden, de spelprincipes als hoofdmomenten!  
 

Bij de uitvoering van de wedstrijd is het van belang dat de ‘SV Epe speelwijze’ naar voren komt. 

Hierbij is het op een bepaalde manier tot uitvoering komen van het voetballen van belang. SV Epe wil 

graag structuur bieden door de volgende spelprincipes naar voren te halen: 

 

 Teamfunctie: 

Leeftijdscategorie: Aanvallen: Omschakelen A>V Verdedigen Omschakelen V>A 

O9 t/m O12:  De spelers 
maken de te 
bespelen 
ruimte zo 
groot 
mogelijk 
 

 Geen, niet van 
belang in deze 
leeftijdscategorie 

 De spelers 
maken de te 
bespelen 
ruimte zo 
klein mogelijk 

 

 Geen, niet van 
belang in deze 
leeftijdscategorie 

O13:  De spelers 
maken de te 
bespelen 
ruimte zo 
groot 
mogelijk 
 

 De spelers 
maken de te 
bespelen ruimte 
zo klein mogelijk 
 

 De spelers 
maken de te 
bespelen 
ruimte zo 
klein mogelijk 
 

 Zo snel mogelijk 
vrijlopen 

O14:  Het maken 
van een 2 
tegen 1 
situatie 
 

 De as wordt zo 
snel mogelijk 
verdedigd 
 

 Het team zet 
druk naar 
voren richting 
de 
tegenstander 
 

 De bal diep 
spelen of naar 
achteren spelen 
 

O15:  Het spelen 
van een 
schuine pass 
vooruit 

 De spelers 
komen zo snel 
mogelijk terug in 
eigen positie 

 Er is korte 
dekking in de 
buurt van de 
bal 

 Een snelle 
betrokkenheid 
van iedere 
speler  

  

O17:  Het zo lang 
mogelijk 
aanspeelbaar 
blijven voor 
de 
medespeler 

 We vertragen 
het spel van de 
tegenstander op 
eigen helft als je 
in een ondertal 
bent, of de 
speler die het 
dichtst bij de bal 
is op de helft 
van de 
tegenstander zet 
direct druk op de 
bal bezittende 
speler 

 Rug-
ruimtedekking 
als je als 
speler verder 
van de bal af 
bent 

 Zorgen voor een 
restverdediging 
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8 Slotwoord  
   

U bent aangekomen bij het laatste stuk tekst uit het Voetbal Technisch Beleidsplan 2020-2025. En 

eigenlijk begint het nu pas echt. In de praktijk.   

De samenleving (binnen en buiten de vereniging) ontwikkelt zich voortdurend. Het kan dus zijn dat 

sommige onderdelen van dit plan na verloop van tijd niet meer voldoen of onvoldoende aansluiten op 

de actualiteit. Eens in de zoveel tijd zal de VTC het plan daarom ‘finetunen’ en waar nodig aanpassen. 

Deze wijzigingen zullen zoveel mogelijk worden gecommuniceerd via het clubblad ‘Contact’ en de 

website www.svepe.nl. 

  

In dit Voetbal Technisch Beleidsplan 2020-2025 staan veel letters en woorden. Die zijn nodig om het 

raamwerk van het plan te kunnen schetsen. Maar dit plan wil beslist geen ‘dode letter’ zijn. Sterker 

nog: dan is het zinloos. Alleen als we er met z’n allen voor zorgen dat het Voetbal Technisch 

Beleidsplan een ‘levend document’ is en blijft, kunnen we onze doelstellingen verwezenlijken en onze 

prachtige vereniging verder laten groeien en bloeien. SV Epe, een club in beweging. Altijd!  

  

Stimuleren om te willen winnen  

Met dit beleidsplan wil ik graag nog een extra stukje motivatie meegeven aan al onze teams om dat 

ene tandje bij te zetten om te winnen als beloning van een wedstrijd. Want ‘winnen’ doe je namelijk 

niet alleen van anderen. Het beste uit jezelf halen, ook dat is een vorm van winnen. Laten we elkaar 

daarom extra stimuleren. Stimuleren om tijdens het uitoefenen van onze sport altijd het beste uit jezelf 

en uit het team te halen. Want misschien is het pad dat gekozen wordt naar een overwinning wel 

belangrijker dan de winst op zichzelf. Alleen op die manier kunnen we ons op eigen niveau verder 

ontwikkelen naar het niveau waar we graag willen zijn.  

 

Veel plezier gewenst met het lezen én met het toepassen van dit Voetbal Technisch Beleidsplan.  

  

Jurjen van Dijk 

HJO SV Epe 

December 2020 

http://www.svepe.nl/

