


INLEIDING
Onze missie
RKVV Erp is een voetbalvereniging die er naar streeft elk kind, jongen of meisje met 
veel plezier en enthousiasme te laten genieten van voetbal in de breedste zin van het 
woord. Dit geldt voor zowel de recreatieve voetballer(ster) als de prestatieve 
voetballer(ster) die zichzelf maximaal wil ontwikkelen om sportieve doelen te 
bereiken. In dit jeugdplan is beschreven hoe we deze doelen op het recreatieve en 
prestatieve vlak willen bereiken.

“ Plezier staat centraal”

Ons uitgangspunt is om ieder kind op een verantwoorde manier met veel plezier te 
laten voetballen. Ieder kind zal op zijn eigen niveau zoveel mogelijk onderdelen van 
het voetbalspel aangeboden krijgen. Belangrijk hierbij is dat ieder kind zijn/haar 
manier succesbeleving ervaart. Dit kan komen door het scoren van een doelpunt, het 
kunnen uitvoeren van een technisch aspect of het bereiken van een doelstelling als 
team. Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak. Om succesbeleving te 
ervaren dient hier tijdens trainingen en wedstrijden op een plezierige manier mee 
omgegaan te worden. 

“Ontwikkelen gaat voor winnen”

Het belang van individuele ontwikkeling staat hierin boven het belang van het team. 
Keuzes die we maken zijn hierop gebaseerd. Naarmate jeugd dichter bij senioren komt, 
wordt het in dienst van het team spelen steeds belangrijker, zodat dit uiteindelijk het 
teamresultaat ten goede komt.

Het belang van het ontwikkelen van jeugd op voetbaltechnisch gebied is vertaald naar 
onze ambitie op het prestatieve vlak. Onze ambitie is namelijk om binnen 5 jaar met in 
Erp opgeleide voetballers en een herkenbare Erpse speelstijl structureel mee te 
draaien in een zo hoog mogelijke klasse (minimaal 2de klasse) door het verbeteren van 
onze eigen Erpse jeugdopleiding.

Jeugdcommissie RKVV Erp

Wij willen met dit jeugdplan inzicht en duidelijkheid geven in onze visie voor de jeugdafdeling van 
RKVV Erp. Bij verschil van inzicht of onvoorziene situaties zal de kwestie te allen tijde worden 
meegenomen en besproken door de jeugdcommissie waarna deze een besluit zal nemen.
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1. VOETBALTECHNISCHE 
DOELEN 
• Jeugd opleiden volgens de 4 pijlers (Tactiek, Techniek, Fysiek en Mentaal).  

• Ontwikkelen van een herkenbare voetballijn over verschillende 
leeftijdscategorieën. 

• Streven naar het ontwikkelen van zoveel mogelijk spelers tot het niveau van de 
hoofdklasse (jeugd). 

• Jeugdspelers beter voorbereiden op het niveau van selectie bij senioren te weten 
reserve hoofdklasse en 1ste klasse. 

• Het creëren van een doorlopende voetballeerlijn, trainers worden hierin actief on-
dersteund (opleiding aansluitend op niveau en ambitie, aanreiken van  
trainingsvormen.
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2. DE JEUGDOPLEIDING
Visie op voetballen
Bij het opleiden van onze jeugdspelers gaat RKVV Erp uit van de visie van de KNVB 
m.b.t. het jeugdvoetbal, en het trainen op basistechnieken en 1 tegen 1 situaties 
volgens de methodiek van Wiel Coerver.  

Onder het motto “Voetballen leer je door te voetballen”  is het belangrijk dat de 
jeugdtrainer spelers tijdens de trainingen en wedstrijden in situaties brengt, 
waarbij het voetbalspel centraal staat. Dat houdt in dat er veel kleine partijspelen, 
wedstrijdvormen en positiespelen aan bod komen die te maken hebben met de 
wedstrijd. Hierbij moeten spelers veel aan de bal zijn (veel herhalen) en moeten 
spelers in situaties komen waarbij aanvallen, verdedigen en omschakelen 
nadrukkelijk aandacht krijgen. Door steeds uitgedaagd en bevraagd te worden door de 
trainer zal de speler steeds beter zijn voetbalhandelingen uitvoeren en leren 
goede keuzes te maken tijdens het voetballen. In de visie van de KNVB zijn 
oefenvormen (technische handelingen) zonder weerstand, zonder tegenstander minder 
geschikt, omdat dat niet wedstrijdecht is. 

De visie van de KNVB start met het voetballen in (vereenvoudigde) spelsituaties 
(4 tegen 4, 7 tegen 7 enz). De weerstanden die een speler tegenkomt in de echte 
wedstrijd zijn ook aanwezig in de vereenvoudigde spelsituaties, maar d5an in 
aangepaste vorm, bijvoorbeeld door minder spelers en meer ruimte is er meer tijd 
om een bal aan te nemen en door te passen. De tekortkomingen die daarin zijn te zien 
krijgen op de training aandacht in aanwijzingen en verdere vereenvoudiging van het 
spel. Deze zijn gericht op handelingen met de bal (techniek), aanwijzingen die te 
maken hebben met spelinzicht (tactiek ) en de onderlinge communicatie (het 
afstemmen van de handelingen van de spelers op elkaar).

In aanvulling daarop besteden we binnen onze jeugdopleiding aandacht aan de 
training van de basistechnieken: dribbelen, drijven, wenden, keren, kappen, draaien, 
passen, schieten, passeerbewegingen, schijnbewegingen, snel voetenwerk en 
coördinatie, zoals deze door Coerver zijn ontwikkeld. Techniek is een middel om 
uitvoering te geven aan de teamfunctie aanvallen en de teamtaken opbouwen en
scoren. Als techniek gezien wordt als doel op zich dan geeft dit geen garantie dat 
spelers er beter door gaan voetballen.

Beide onderdelen maken deel uit van de door onze vereniging toegepaste trainings-
programma  VTON.

5



Tactiek
Methodiek: jeugdvoetbal KNVB

Volgens de visie van de KNVB is het voetballen op te delen in teamfuncties, welke 
ondersteund worden door teamtaken. Om deze teamtaken tot een goede uitvoer te 
brengen heb je basisvoetbalhandelingen nodig.

Techniek
Methode: Coerver Methode

De Coerver methode is één van de bekendste trainingsmethodieken in het 
jeugdvoetbal. Het idee is dat techniek de basis is van alle aspecten van het voetbal en 
dus ook in iedere oefenvorm centraal moet staan. De Coerver methode leert de spelers 
de belangrijke basisvoetbalhandelingen aan welke zij kunnen toepassen in de visie 
van de KNVB. 

Hoofddoelstelling per leeftijdscategorie: 

Mini/JO7 – JO8:  Beheersen van de bal
JO9 – JO10:  Doelgericht handelen met de bal
JO11 – JO12:  Samen doelgericht spelen
JO13:   Spelen vanuit een basistaak
JO15:   Afstemmen van basistaken binnen een team
JO17:   Spelen als team
JO19:   Presteren als team in de competitie

Per leeftijdscategorie is specifiek aandacht voor: 
 
Mini/JO7/JO8: Zo veel mogelijk de bal raken
JO9/JO10 :   Stimuleren eigen initiatief, zoveel mogelijk bewegen met de bal,   
   complimenteren
JO11/JO12:  Versterken onderlinge band binnen en buiten het veld
JO13:   Stimuleren teamgevoel op en buiten het veld, heldere
   Instructies, prikkelen tot “stapje extra”
JO15:   Informeren, uitleggen, ruimte tot initiatieven uit het team
JO17:   Meedenken, discussie, ruimte voor opstaan van “natuurlijke leiders”
JO19:    Team zelf oplossingen laten vinden, delegeren, op volwassen wijze  
   benaderen
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Teamfunctie Teamtaak Voetbalhandelingen

Aanvallen Opbouwen (creëren van kansen) 
Scoren (benutten van kansen)

Aannemen, dribbelen 
enz. 
Schieten, koppen enz.

Verdedigen Storen (voorkomen creëren van kansen)
Voorkomen van doelpunten

Duel, druk zetten enz.
Blokkeren, sliding enz.

Omschakelen Zo snel mogelijk weer aanvallen of 
verdedigen



Keeperstraining
Voor de keepers is er een aparte aanvullende keeperstraining. Deze wordt zoveel
mogelijk verzorgt door een gediplomeerde keeperstrainer, aangesteld door de TC. 

Mentaliteit
Buiten het aanleren van tactiek en techniek richt de jeugdopleiding zich ook op het 
ontwikkelen van winnaarsmentaliteit en de juiste mentale weerbaarheid. Met winnaars-
mentaliteit wordt het team sterker en is de kans op een goede teamprestatie groter.

Wat is winnaarsmentaliteit? 

• Tijdens het spel door je eigen gedrag uitstralen dat je echt wilt winnen
• De motivatie om te winnen uit jezelf laten komen
• Bewust zijn van de taken die je moet uitvoeren; ben je dit niet dan kun je ook niet  
 handelen om te winnen
• De bereidheid om er veel voor te doen en te laten 
• De beste willen zijn, individueel en als team
• Duels aangaan; daarvoor moet je in de training de ruimte krijgen en uitgedaagd  
 worden
• Leren incasseren: zowel mentaal als fysiek
• Wedstrijdjes op de training willen winnen: het moet ergens omgaan (bijv. punten  
 verdienen)
• Met volle intensiteit trainen om een wedstrijd goed te kunnen volhouden

Tips met betrekking tot het stimuleren van een winnaarsmentaliteit 

• Trainen met winnen van individuele duels
• Zoek geen excuses
• Probeer spelers te prikkelen op de een of andere bij hen passende manier
• Soms moet je er in de training voor zorgen dat verliezen niet leuk is, door bijv.   
  - Belonen en “straffen”
  - Opruimen, opdrukken, sprintjes trekken
  - Om de punten spelen; punten bijhouden van trainingswedstrijdjes  
  - Trainingen onderbreken om te coachen op het mentale vlak
  - Zelf als trainer scherp en fanatiek zijn, met beleving en passie

Het is wel belangrijk goed te blijven kijken naar de verschillende persoonlijkheden en 
leeftijdscategorieën en je ingrepen daar op aan te passen. Het werken aan een 
winnaarsmentaliteit mag nooit ten koste gaan van het plezier van het voetbalspel

Vanaf de leeftijdscategorie O13 kan er geleidelijk aandacht besteedt worden aan het 
ontwikkelen van een winnaarsmentaliteit. Bij de leeftijdsgroepen O17 en O19 maakt dit 
een wezenlijk onderdeel uit van de begeleiding en ontwikkeling van de jeugdspelers.
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Fysiek
Vanaf de leeftijdscategorie O13 wordt er geleidelijk aan begonnen met het ontwikkelen 
van fysieke kracht. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer fysiek er bij het voetbalspel 
komt kijken.

Dit zal zoveel mogelijk tijdens de oefenvormen opgebouwd worden.  Vanaf O13 zullen 
dit voornamelijk voetbal gerelateerde fysieke oefenvormen zijn. Denk hierbij aan een 
positiespel met grote ruimtes, zodat een speler ook zijn conditionele prikkel krijgt.

Randvoorwaarden voor succes 
Om het niveau van de voetbalopleiding naar een hoger niveau te kunnen brengen ver-
wacht RKVV Erp van alle kaderleden dat zij handelen volgens het uitgezette technisch 
jeugdbeleid en de bijbehorende leerplannen per categorie. Verder zijn de volgende 
randvoorwaarden van doorslaggevende 
betekenis:  

• Inspanning van Hoofdbestuur, Jeugdcommissie en voetbal technische Commissie 
(TC). Zij steunen in   woord en daad het doel, scheppen de voorwaarden en zorgen 
voor de faciliteiten voor een goede jeugdopleiding. 

• Een goede organisatievorm met duidelijke functies en taken. Zie  
organisatiestructuur op de volgende pagina.

• Beschikbaarheid van voldoende en goed materiaal. 
• Een zo’n groot mogelijke instroom van jeugdspelers. 
• Beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide trainers. 
• Beschikbaarheid van voldoende overig kader. 
• Beschikbaarheid van een opleidingsplan. 
• Draagvlak creëren binnen de vereniging door iedereen mee te laten denken. 
• Promoten van het plan. 
• Bewaken van een juiste uitvoering van het vastgestelde (technisch) beleid. 
• Periodiek aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. 
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Organisatiestructuur
Jeugdvoorzitter is verantwoordelijk voor de totale jeugdafdeling van RKVV Erp en is 
vertegenwoordigd in het hoofdbestuur. Bestuurslid Voetbaltechnische zaken (VTZ) is 
verantwoordelijk voor het beleid op voetbaltechnisch gebied voor zowel senioren als 
junioren. Coördinator VTZ jeugd is vertegenwoordigd in de jeugdcommissie. Samen 
met jeugdvoorzitter en jeugd coördinatoren zorgen zij voor bewaking en uitvoering van 
het totale jeugdbeleid. 
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3. TEAMS 
Prestatie - Recreatie
Bij RKVV Erp wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. 
Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. De bedoeling van het selecteren 
is om iedere voetballer de mogelijkheid te bieden zich maximaal te ontwikkelen op zijn 
of haar niveau en zodoende het spelplezier te verhogen. 

Een speler die op te laag niveau speelt, ontwikkelt zich niet maximaal. De andere kant 
van het verhaal is dat een speler die op een niveau moet presteren dat hij/zij niet 
aankan, vaak overgeslagen wordt door medespelers en onder een dusdanige druk 
komt te staan dat het de ontwikkeling van de speler en diens spelplezier belemmert. 

RKVV Erp start de selectie vanaf de JO-11. Zelfs op deze leeftijd zijn er al grote 
verschillen waar te nemen tussen talentvolle en minder talentvolle spelers. Om de ta-
lentvolste spelers niet te belemmeren in hun ontwikkeling worden daarom de 
talentvolste JO-11-spelers opgenomen in de JO-11-prestatieteams. 

Grote talenten moeten te alle tijden hun talenten tot maximale ontplooiing kunnen laten 
komen. Om de weerstand te verhogen en dus de ontwikkeling te versnellen eventueel 
in een volgende leeftijdsgroep! 

Voor alle leeftijdsgroepen (JO-19, JO-17, JO-15, JO-13, JO-12 en JO-11) geldt dat het 
eerste team zal bestaan uit de meest talentvolle spelers van de leeftijdscategorie onaf-
hankelijk van het feit of het 2de- of 1ste-jaars spelers zijn. 

Selectiecriteria 
Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd op basis van:

• Kwaliteit (Techniek, Tactiek, Fysiek, Mentaal) 
• Leeftijd
• Aantallen 
• Positie (bezetting van alle linies) 

De spelers worden beoordeeld op o.a. technische vaardigheden, tactisch inzicht, 
fysieke en conditionele mogelijkheden, inzet, mentaliteit, gedrag en uitvoering van de 
basistaken. 
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Teamsamenstellingen
Prestatieteams 
Prestatieteams worden samengesteld door de TC in samenspraak met de volgende 
personen: 

• Beoordeling trainer/leider
• Beoordeling TC/Coördinatoren/keeperstrainer 
• Indien van toepassing: Scouting

De verantwoordelijkheid ligt ten alle gevallen bij de TC.

Teams tot de JO-11 en Recreatieteams 
Achter de prestatieteams worden recreatieteams samengesteld daarbij wordt veel 
meer rekening gehouden met sociale factoren. Recreatieteams worden samengesteld 
door de coördinatoren in samenspraak met de TC.

De coördinatoren van de betreffende categorie zorgen in samenwerking met de TC 
voor een conceptindeling voor het nieuwe seizoen. Deze conceptindeling wordt be-
sproken met de trainers/leiders na eventuele aanpassingen wordt het definitieve con-
cept gepubliceerd. 

De teams tot de JO-11 en recreatieteams zullen worden ingedeeld op basis van:

• Zoveel mogelijk op gelijkwaardig niveau per elftal 
• Leeftijd 
• Aantallen per team

Keepers vormen in deze altijd een uitzonderingspositie. Ons streven is  om per team 
minimaal 1 keeper te hebben, en dezen zullen dus apart ingedeeld worden.

Spelers of speelsters die in de loop van het seizoen zich aanmelden als lid daarvan 
wordt bekeken of deze mee kunnen trainen of wel wedstrijden kunnen spelen. Dit heeft 
met het aantal te maken per team.

Wisselingen in teamsamenstellingen
De teamleiding kan een goed beargumenteerd verzoek hiertoe indienen bij de 
coördinator/TC. Het kan ook gebeuren dat een versnelde ontwikkeling of een 
stagnerende ontwikkeling van een speler voor de TC aanleiding is de speler in een 
hoger of lager team te plaatsen.

Wisselingen in teamsamenstellingen zijn uitzonderlijk en worden slechts 
uitgevoerd indien goedgekeurd door de TC en Coördinator  van de 
betreffende categorie.
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Meisjesvoetbal 
Meisjesvoetbal is één van de snelst groeiende teamsporten in Nederland. De ambitie 
van RKVV Erp is om de komende jaren meerdere meidenteams in verschillende leef-
tijden te creëren. Waarbij het behoud van de huidige meisjes en werving van nieuwe 
meisjes een belangrijk speerpunt is.

Het meisjesvoetbal maakt deel uit van de jeugdafdeling van RKVV Erp en volgt de visie 
zoals beschreven in dit jeugdplan 2021-2025 waarbij onderstaande punten specifiek 
voor meisjesvoetbal gelden.

Indeling
Meisjes worden ingedeeld in een meidenteam op basis van leeftijd. Hierin volgen we 
het selectiebeleid beschreven in het jeugdplan. Indien dit niet mogelijk is worden 
meisjes ingedeeld in jongensteams. Het spelen bij een jongensteam is mogelijk tot en 
met JO15. Hierna zal er een overgang naar een meisjes/dames team plaatsvinden.

Talenten
Meisjes talenten worden geselecteerd door TC in samenspraak met de Coördinator 
meisjesvoetbal en trainer/leider. Aan talenten wordt de mogelijkheid geboden om in 
een jongensteam te spelen wat aansluit bij haar niveau en ontwikkeling. 

Prestatieteam of recreatieteam 
Jaarlijks wordt door de leden van de jeugdcommissie vastgesteld welke teams 
prestatieteams zijn en welke recreatieteams. Aantal spelers per team:

12

• Een prestatieteam JO-19 t/m JO-13 heeft minimaal 13 en maximaal 14 vaste spelers. 
• Een prestatieteam JO-12 t/m JO-11 heeft minimaal 9 en maximaal 10 vaste spelers. 
• Een recreatieteam JO-19 t/m JO-13 heeft minimaal 13 vaste spelers. 
• Een recreatieteam JO-12 t/m JO-11 heeft minimaal 9 vaste spelers. 
• Een recreatieteam JO-10 t/m JO-8 heeft minimaal 7 vaste spelers.
• Een recreatieteam JO-7 speelt 4 tegen 4 minimaal 5 spelers.



Teambegeleiding
Prestatieteams 
De begeleiding van de prestatieteams wordt samengesteld door de TC in samenspraak 
met de coördinatoren.

Recreatieteams 
De begeleiding van de recreatieteams wordt samengesteld door de coördinatoren.

Dispensatie
Onder dispensatie wordt verstaan het indelen van een speler in een leeftijdsgroep 
jonger dan de leeftijdsgroep waar hij/zij op grond van zijn geboortedatum behoort te 
worden ingedeeld.

De KNVB dispensatieregels zijn bepalend. In principe wordt geen dispensatie verleend, 
tenzij er een aantoonbare fysieke, dan wel verstandelijke reden is om, in het belang 
van de speler, van dit beleid af te wijken. De KNVB heeft bepaald dat een team waarin 
een dispensatiespeler wordt ingedeeld, het betreffende team niet kan promoveren.  Het 
verzoek om dispensatie dient voor het einde van het lopende seizoen te worden 
ingediend bij de coördinator. Deze neemt vervolgens een beslissing of het wenselijk is 
en kans van slagen heeft dat het dispensatieverzoek verder geleid wordt aan de KNVB. 
Het besluit van de KNVB, waarin wordt aangegeven in welk team de speler mag 
uitkomen, is bindend.

Stagetrainingen
Gedurende het seizoen kunnen spelers uitgenodigd worden voor stagetrainingen op 
een hoger niveau. De redenen daarvoor zijn heel verschillend. Soms wordt een speler 
uitgenodigd om te kunnen beoordelen of de speler het hogere niveau aan zou kunnen. 
Een andere reden kan zijn om spelers van wie vaststaat dat ze overgaan alvast te laten 
wennen aan de grotere weerstanden; de overgang wordt vergemakkelijkt.

Aanvulbeleid bij spelers tekorten
Het aanvulbeleid is vastgesteld om helderheid te creëren, onenigheden te voorkomen 
en de hoofdleiders ruime mogelijkheden te geven eventuele spelerstekorten op te 
lossen. Niet alle situaties zijn op papier vast te leggen, het is vooral belangrijk 
zoveel mogelijk op te lossen binnen het eigen team en te denken in de volg-
orde: het belang van de club, de ontwikkeling van de speler, het eigen team-
belang, het eigen belang.
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Wanneer wel en wanneer niet recht op aanvulling ?
1. Is het minimum aantal spelers/speelsters WEL beschikbaar binnen het eigen 

team, dan geldt voor alle teams: geen recht op aanvulling. Voor de teams: 
 

  JO-19 t/m JO-13 is het minimum aantal 13.
  JO-12 t/m JO-10  is het minimum aantal 8. 
  JO-9 t/m 8 minimum aantal 6.
  JO-7 is het minimum aantal 4  

2. Is het minimum aantal spelers/speelsters NIET beschikbaar binnen het  
eigen team, dan geldt voor alle teams: wel recht op aanvulling.

Verzoek tot aanvulling 
Een verzoek tot aanvulling dient gedaan te worden bij de coördinator van de be-
treffende leeftijdscategorie. Deze zal het verzoek uitvoeren met als uitgangspunt 
onderstaande basisafspraken.

Basisafspraken 
We doen alleen een beroep op een ander team als er geen andere mogelijkheid 
is: 

1. Als eerste zoek je een speler/speelsters uit je eigen leeftijdscategorie. Bij 
voorkeur uit een team wat die dag niet speelt.

2. Daarna ga je het zoeken bij een team onder je eigen leeftijdscategorie. Bij 
voorkeur uit een team wat die dag niet speelt.

Een lager team dient altijd de gewenste speler te leveren aan het hoogste 
prestatieteam (JO-19, JO-17, JO-15, JO-13, JO-12 en JO-11 ). Indien de lagere 
teams daardoor minder dan het minimum aantal spelers (zie boven) heeft 
kunnen deze teams ook aanvulling aanvragen.

Mocht op basis van bereidheid of vrijwilligheid niet opgelost kunnen worden 
zal dit gemeld worden bij de desbetreffende coördinator.

Wisselbeurten 

Bij alle jeugdteams dient het streven van de begeleiding erop gericht te zijn om 
elk speler van het team ongeveer evenveel speeltijd te geven. Dit betekent dat 
de begeleiding de wisselbeurten dient te registreren.

De volgende zaken kunnen meespelen bij extra wisselbeurten: 

 • Trainingsopkomst 
 • Trainingsinzet 
 • Niet op tijd afmelden 
 • Gedrag 
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Organiseren vriendschappelijke wedstrijden 
Voor het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden wordt een verzoek 
ingediend bij de commissie oefenwedstrijden van de betreffende jeugdafdeling.

Uitnodigingen door KNVB en BVO’S
RKVV Erp is er trots op wanneer Erp-spelers/speelsters worden uitgenodigd voor 
wedstrijden en trainingen van de KNVB of door een verenigingen die in het betaalde 
voetbal spelen (BVO = Betaald Voetbal Organisatie).

De TC zal na een uitnodiging altijd in gesprek gaan met ouders en de desbetreffende 
speler/speelster. We gaan samen om de tafel zitten om te besluiten of de speler/
speelster de stap wil maken. Erp zal de ontwikkeling van spelers/speelsters blijvenvol-
gen om de binding met de speler/speelsters bij de club te behouden.

Overige jeugdactiviteiten
• Pieten training rondom Sinterklaas.
• Zaalvoetbaltoernooi in de winterstop.
• F-jes dag.
• Voetbalkamp.
• Penaltybokaal.
• Ouder – kind toernooi.

*coördinator:  indien er over coördinator gesproken wordt, bedoelen we 
hiermee altijd de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.
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4. ROLLEN 
Rol van de trainer/leider 
Verantwoordelijkheid voor invulling van trainers en leiders ligt voor selectieteams bij 
coördinator VTZ. Voor overige teams ligt dit bij jeugd coördinatoren. Beiden zijn 
vertegenwoordigd in jeugdcommissie. 

• Vrijwillig is niet vrijblijvend, neem uw taak serieus en neem uw verantwoording
• De normen en waarden die omschreven staan uitdragen, naleven en helpen 
• handhaven 
• Gedisciplineerd zijn en een voorbeeldfunctie uitdragen
• Een positieve instelling hebben 
• Positief coachen en training geven 
• Kennis hebben van het technisch jeugdbeleid 
• Coachen en training geven volgens het jeugdplan

Rol van de ouders/verzorgers
Hiervoor geldt dat hun kind met plezier wil voetballen. Ouders/verzorgers hebben een 
grote invloed op het gedrag en de prestaties van hun kind. Daarom is het belangrijk dat 
iedereen zich realiseert dat plezier een positieve invloed heeft op de 
voetbalontwikkeling.

• Dus: val beslissingen van scheidsrechters, leiders en trainers niet af en trek niet de 
integriteit van deze personen in twijfel.

• Erken de waarde van de vrijwilliger. Zij geven namelijk hun tijd, kennis en aandacht 
om het voetballen van uw kind mogelijk te maken.

• Laat het coachen over aan de trainer/leider.
• Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al druk genoeg met de bal, met 

zichzelf en met de tegenstander.
• Wil je echt met voetbal en/of kinderen bezig zijn, meld je dan bij de 
• jeugdcoördinator. Wij zitten te springen om vrijwilligers.
• Als uw kinderen willen blijven voetballen dan doen wij een beroep op je.
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5. METHODE VTON 
Per 01-01-2021 zullen we als RKVV Erp een samenwerking aangaan met VTON.

Hoe werkt het?
Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke leeftijd. Alles komt 
daarin aan bod: technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Gedurende het 
jaar werken trainer en spelers gericht aan deze doelen met meer dan 950 kant-en-klare 
trainingen. De methode ondersteunt d.m.v. een App met coach tips, animaties van de 
organisatie op het veld en filmpjes van voetbalhandelingen. 

Wat levert het de vereniging op?
Vanuit de opleidingsvisie van VTON zijn leerlijn en planning centraal geborgd binnen 
de vereniging. Hierdoor ontstaat er continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De 
methode maakt van een jeugdafdeling een jeugdopleiding en geeft een duidelijke 
invulling aan de rol van de Hoofd Jeugdopleider en de Technische coördinator. Zij wor-
den ontzorgd en kunnen zich meer richten op het coachen en begeleiden van de trai-
ners. Gebruik van de VTON methodiek draagt bij aan het behoud van leden en trainers, 
waardoor continuïteit gewaarborgd blijft.

Naast de app voor trainers is er nu ook een app voor de spelers. Deze Play app kunnen 
zij gratis downloaden. De Play app is niet alleen een manier om spelers meer thuis te 
laten voetballen, maar biedt de Technisch coördinatoren en de trainers ook inzicht in 
de ontwikkeling van de spelers, omdat de trainer in de Play app statistieken bij kan 
houden van alle spelers. Deze statistieken helpen bij het indelen van de teams en laten 
zien wat de groei is binnen de vereniging.

Wat levert het de trainer op?
De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich ‘spelenderwijs’ naar hun 
potentieel. Trainers worden ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het coa-
chen. Zij zijn minder voorbereidingstijd kwijt en werken nu structureel aan de ontwik-
keling van hun spelers. De filmpjes in de app laat de spelers zien wat zij gaan leren. 
Dit verhoogt het plezier van de spelers en het gemak van de trainer, hierdoor blijven 
trainers langer in hun rol en wordt de continuïteit gewaarborgd. De onervaren trainer 
kan gedurende het hele voetbalseizoen gevarieerde en structurele trainingen geven, 
passend bij de leeftijd en dit alles zonder zelf veel voor te bereiden en te bedenken. De 
ervaren trainer kan naar behoefte trainingen samenstellen en deze wegzetten in een 
periodisering.

Van toegevoegde waarde voor de trainer is de PLAY app. De PLAY app geeft de trainer 
een tool om statistieken per speler bij te houden, zoals aanwezigheid op de training, 
inzet, voetbalhandeling en doelstelling. Daarnaast kunnen de spelers thuis met de Play 
app oefenen wat ze in de aankomende training aangeboden krijgen en dat betekent: 
minder uitleg tijd en meer aan de bal!
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6. ONZE BASISELF
Normen en waarden van onze jeugdafdeling 
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We letten op ons taalgebruik
en maken geen racistische opmerkingen

We gedragen ons
correct en sportief

We spreken elkaar aan
op ongewenst gedrag

We praten met en 
niet over elkaar 

We accepteren beslissingen
van de scheidsrechter

We dragen zorg voor
kleding, materiaal

en kleedkamer

We zijn altijd op tijd voor
wedstrijden en trainingen, 
anders melden we ons af

We accepteren aanwijzingen van
(mede)spelers, trainers en leiders

We genieten van
elkaars acties en 

accepteren fouten

We veroorzaken
geen overlast op het 

complex en daarbuiten

We respecteren het 
werk van onze vrijwilligers


