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1 Inleiding 
 
Dit beleidsplan dient als houvast voor de periode 2023 t/m 2028. In het plan staan onder meer de 
kaders en technische richtlijnen die nodig zijn om de ambities van de club te realiseren. Dit zal 
uiteindelijk de basis vormen van een gestructureerde organisatie met een stabiele jeugdopleiding ook 
voor de jaren na 2028. 
 
FC Zoetermeer wil dé club zijn waar iedere voetballer graag wil spelen en waar kinderen in een veilige 
en plezierige omgeving hun sport kunnen beoefenen. FC Zoetermeer wil laagdrempelig zijn en voetbal 
ademen, een club waar prestatievoetbal en recreatievoetbal voor jongens/mannen en 
meisjes/vrouwen naast elkaar worden uitgeoefend.  
 
Het technische beleid wordt vanuit de commissie Voetbalzaken uitgevoerd. Onder deze commissie 
vallen 5 afdelingen, aangestuurd door 4 commissieleden, waardoor per afdeling snel en accuraat 
gehandeld kan worden.  
 
Deze afdelingen zijn:  
1. Recreatie onderbouw t/m JO12 
2. Recreatie bovenbouw JO13 t/m JO19 
3. Selectie JO8 t/m zaterdag 1 
4. Meisjes en vrouwen  
5. Recreatie senioren 

 
Ieder commissielid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen afdeling maar wordt, waar nodig, 
ondersteund door de andere commissieleden.  
 
Daarnaast is er veel aandacht voor de randvoorwaarden om op alle niveaus te kunnen voetballen. 
Hierbij valt te denken aan het faciliteren van de juiste materialen, het ondersteunen van trainers en 
begeleiders met oefenstof en/of opleidingen, het regelen van toernooien en het organiseren van 
evenementen. 
 
Een stabiele organisatie en gerichte jeugdopleiding, in combinatie met continue monitoring van het 
uitvoeren van gemaakte afspraken/geplande acties en tijdige bijsturing, moeten ertoe leiden dat de 
ambities voor de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. 
 
De ambities voor de komende vijf jaar zijn: 
• Door een stabiele en gestructureerde jeugdopleiding promoveert het 1e elftal binnen 5 jaar naar 

2e klasse zaterdag. 
• Selectieteams van JO13 t/m O23 spelen minimaal laagste divisie niveau. Zie hoofdstuk 5. Opbouw 

Jeugdopleiding 
• Stabiele jeugdopleiding met zelfopgeleide trainers. 
• Groei op de vrouwen- en meisjesafdeling.  
• Een grote afdeling recreatief voetbal waarbij alle leeftijdsgroepen goed zijn vertegenwoordigd (FC 

Zoetermeer voor iedereen). 
• Eenduidige speelwijze van selectieteams JO13 t/m zaterdag 1. 
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2 Doelstellingen FC Zoetermeer 
 
Het doel van FC Zoetermeer is om haar leden, zowel op prestatie- als op recreatieniveau, met veel 
plezier de voetbalsport te laten beoefenen in een gezellige en veilige voetbalomgeving. We willen een 
laagdrempelige voetbalvereniging zijn voor zowel jeugd als senioren in Zoetermeer e.o.  
Het FCZ-familiegevoel moet zowel op prestatief als op recreatieniveau voelbaar zijn.   
 
Binnen de Commissie Voetbalzaken zullen 2 commissieleden de belangen van de recreatieve 
voetballers behartigen, dit in samenwerking met de leeftijdscoördinatoren en, waar nodig, met de 
andere Commissieleden. 
 
Het vrouwen- en meisjesvoetbal moet de komende 5 jaar verder uitgroeien tot een stabiele afdeling. 
Daarbij bieden we de meest talentvolle meisjes de mogelijkheid om op het hoogste niveau met de 
jongens mee te doen. Indien nodig worden clinics en open dagen georganiseerd om deze afdeling te 
laten groeien. 
 
Binnen Voetbalzaken zal 1 commissielid (speciaal voor deze afdeling) de belangen van de 
meisjes/vrouwen behartigen, in samenwerking met de vrouwencoördinator en, waar nodig,  
ondersteund door de overige commissieleden. 
 
Op prestatieniveau heeft FC Zoetermeer de ambitie om stappen te maken naar een hoger niveau met 
de 1e jeugd selectieteams (minimaal laagste divisie) en met de zaterdag 1 (2e klasse niveau). 
 
Hoe wordt dit de komende jaren gerealiseerd? 
• Een stabiele jeugdopleiding, gebaseerd op een rode draad. 
• Het creëren van perfecte randvoorwaarden (zoals jaarlijks trainingskamp, sponsorkleding etc).  
• Het opleiden van selectiespelers. 
• Het opleiden van trainers (selectie en recreatie). 
• Frequentie van selectietrainingen omhoog (indien mogelijk looptraining, coretraining).  
• Het behouden van selectiespelers. 
• Het verder uitbouwen van de afdeling Interne scouting. 
• Monitoren van spelers (selectie en recreatie), zodat zij in hun ontwikkeling en plezier niet 

stagneren. Daaronder valt ook het jaarlijks beoordelen of spelers nog op het juiste niveau spelen. 
• Monitoren van trainers, zodat zij zich binnen de gestelde kaders van FC Zoetermeer kunnen 

ontwikkelen. Dit gebeurt door regelmatig persoonlijk overleg met commissie Voetbalzaken en de 
trainers. 

 
Vanuit de commissie Voetbalzaken zullen 2 commissieleden zich bezighouden met de selectieteams 
en alles wat daaraan gerelateerd is. 
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3 Commissie Voetbalzaken 
 
De Commissie Voetbalzaken behartigt de technische voetbalzaken ten behoeve van alle FC Zoetermeer 
leden. Zij bestaat uit een voorzitter (Bestuurslid) en 4 commissieleden. Ieder commissielid is 
verantwoordelijk voor zijn/haar afdeling en zal ook de uiteindelijke beslissingen voor die afdeling 
nemen. 

1 Commissielid onderbouw Recreatie Kabouters en JO7 t/m JO12 
1 Commissielid bovenbouw Recreatie JO13 t/m JO19 en senioren 
1 Commissielid Vrouwen en meisjes Vrouwen- en meisjesteams 
2 Commissieleden Selecties JO8 t/m zaterdag 1 

           
Commissielid Onderbouw Recreatie/Commissielid Bovenbouw Recreatie is samen met de 
leeftijdscoördinatoren verantwoordelijk voor de recreatieve jeugd. Onder de verantwoordelijkheden 
vallen toezien op: 
• een juiste teamindeling in de juiste klasse  
• het aansturen van de trainers 
• het waarborgen dat (beginnende) trainers zich kunnen ontwikkelen d.m.v het aanbieden van 

oefenstof, het aanbieden van trainerscursussen, het train-de-trainer principe, middels een 
Voetbalschool of een hoofdtrainer(s).  

• het, indien nodig, organiseren van clinics en open dagen om nieuwe leden te werven. 
 
De eerste twee verantwoordelijkheden vallen onder de taken van de leeftijdscoördinatoren, maar het 
commissielid ziet erop toe dat dit juist gebeurt en dat bij de teamindelingen de input van de afdeling 
Interne scouting en de teamtrainers wordt meegenomen.  
 
Commissielid Vrouwen- en Meisjesvoetbal is samen met de coördinator vrouwenvoetbal 
verantwoordelijk voor alle vrouwen- en meisjesteams. Onder de verantwoordelijkheden vallen toezien 
op: 
• een juiste teamindeling in de juiste klasse  
• het aansturen van de trainers 
• het waarborgen dat (beginnende) trainers zich kunnen ontwikkelen d.m.v het aanbieden van 

oefenstof, het aanbieden van trainerscursussen, het train-de-trainer principe, middels een 
Voetbalschool of een hoofdtrainer(s).  

• het, indien nodig, organiseren van clinics en open dagen om nieuwe leden te werven. 
 
De eerste twee verantwoordelijkheden vallen onder de taken van de leeftijdscoördinatoren, maar het 
commissielid ziet erop toe dat dit juist gebeurt en dat bij de teamindelingen de input van de afdeling 
Interne scouting en de teamtrainers wordt meegenomen.  
 
Commissieleden Selecties zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van de selectietrainers en bepalen 
samen met de selectietrainers welke spelers worden geselecteerd voor de verschillende selectieteams. 
Interne scouting kan hierin adviseren. 
 
Zij zijn verantwoordelijk voor: 
• een naadloze overgang van spelers van en naar de volgende leeftijdscategorie.  
• monitoren of selectietrainers binnen de gestelde kaders van FC Zoetermeer werken. 
• Waar nodig bijstellen van de rode draad in de jeugdopleiding, zodat de kwaliteit van de 

jeugdselecties gewaarborgd blijft.  
• een goede keepersopleiding en het selecteren van selectiekeepers in samenwerking met de 

Keepersschool. 
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4 Algemeen Beleid 
 
Indeling in leeftijdscategorie  
Spelers worden ingedeeld in de leeftijdsgroep behorende bij zijn/haar geboortejaar.  
 
Conform de richtlijnen van de KNVB zijn de leeftijdsgroepen als volgt vastgesteld: 
Kabouters  vanaf 4 1/2 jaar  
O7 t/m O19  Leeftijd 6 - 18 jaar  
Senioren  Leeftijd vanaf 19 jaar  
 
Dispensatie 
Onder dispensatie wordt verstaan het indelen van een speler in een leeftijdsgroep jonger dan de 
leeftijdsgroep waar hij/zij op grond van zijn/haar geboortedatum behoort te worden ingedeeld. In 
principe wordt er 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. Een andere reden voor dispensatie 
(in uitzonderlijke gevallen) is als het niet mogelijk is om in de desbetreffende leeftijdscategorie een 
compleet team te vormen. Het verzoek om dispensatie dient voor 1 juli voor aanvang van het nieuwe 
seizoen te worden ingediend bij de Commissie Voetbalzaken. Deze legt het verzoek, indien nodig, voor 
aan het bestuur.  
 
Bij het advies dienen de volgende afwegingen te worden gemaakt:  
• dispensatie moet dienen ter bescherming van de speler.  
• dispensatie moet in het belang van de speler zijn.  
• dispensatie mag de doorstroming en kansen van andere spelers niet belemmeren. 
• om een team compleet te maken.  
 
Besluitvorming over dispensatie vindt plaats op basis van KNVB regels.  
 
Wachtlijst  
FC Zoetermeer is soms genoodzaakt een wachtlijst te hanteren voor nieuwe leden. Deze worden 
geregistreerd op leeftijdsgroep en datum van de aanmelding. Het aspirant-lid en/of ouder wordt op 
de hoogte gesteld van het plaatsen op de wachtlijst.  
 
FC Zoetermeer hanteert hierbij het volgende principe:  
Piramide-opbouw (in de O19 en O17-jeugd minder teams dan in de jongste jeugd in verband met 
ruimte op de velden).  
 
Bij het opvullen van een opengevallen plaats geldt een voorrangsregeling voor diegene, die na 
vaststelling, kwalitatief een meerwaarde heeft in een selectieteam. In andere gevallen wordt degene 
met de oudste aanmeldingsdatum benaderd (vooral bij het invullen bij open plaatsen bij niet-
selectieteams). 
 
Wisselbeurtenbeleid  
Bij alle teams hanteert FC Zoetermeer een wisselbeurtenbeleid. Dat betekent dat elke speler in 
principe evenveel speeltijd krijgt.  
 
Bij selectieteams bovenbouw (vanaf O13) wordt ernaar gestreefd elke speler over een heel seizoen 
gezien evenveel speelminuten te geven. Het kan zijn dat een speler in de competitie minder 
speelminuten krijgt en dat dat wordt gecompenseerd in oefenwedstrijden. De trainer heeft te allen 
tijde de vrijheid om in een wedstrijd af te wijken van een gelijke speeltijd per speler.  
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Echter dient dit in de aankomende wedstrijden rechtgetrokken te worden zodat aan het eind van het 
seizoen alle spelers ongeveer gelijke speeltijd hebben gehad.  
 
Uiteraard zullen de volgende zaken meespelen bij extra wisselbeurten:  
• trainingsopkomst  
• niet of niet op tijd afmelden  
• gedrag 
• regelmatig meespelen bij andere teams 
 
De trainers/leiders moeten dit in de gaten houden en registreren. De prestatie van de speler mag geen 
reden zijn om hem/haar meer of minder te wisselen. Iemand die meer speelt, omdat hij zo goed is, zou 
een niveau hoger geplaatst moeten worden, terwijl een speler die minder goed speelt, een niveau 
lager geplaatst kan worden. Dit is geen beslissing van de betreffende leider/trainer, maar gebeurt in 
overleg met de Commissie Voetbalzaken, de leeftijdscoördinator en de andere leiders.  
 
Aanvullen van een team bij afmeldingen  
Van de begeleiding van een team wordt verwacht dat het team met voldoende spelers aantreedt. Van 
de spelers van het team wordt verwacht dat zij, bij verhindering, de begeleiding op tijd op de hoogte 
stellen, zodat deze (eventueel) voor aanvulling kan zorgen.  
 
Voor deze aanvulling gelden de volgende regels:   
• de speler dient spelend lid te zijn van FC Zoetermeer (geen trainend lid). 
• bij aanvulling van selectieteams bepaalt de hoofdtrainer de keuze.  
• de speler dient van dezelfde leeftijdsklasse te zijn (of jonger), indien nodig dispensatie.  
• ideaal een speler uit een lagere klasse, zodat deze zich hierdoor kan ontwikkelen.  
• er dient een spelerspas te zijn (vanaf de O13-jeugd).  
• de speler dient onder zijn eigen naam op het wedstrijdformulier te staan.  
• de begeleiding van het eigenlijke team dient ervan op de hoogte te zijn en toestemming gegeven 

te hebben, op deze manier kan gedrag en/of prestatie beloond worden. 
• De trainer van het team waarvan de speler wordt geleend, dient hiervan vooraf op de hoogte te 

worden gesteld. 
 
Selectiespelers zullen bij hoge uitzondering beschikbaar zijn voor niet-selectieteams, dit omdat: 
• dit een vorm van competitievervalsing is 
• de selectiespelers door oefenwedstrijden al voldoende wedstrijden spelen  
• het niet ten goede komt van de ontwikkeling van de speler. 
 
Indien een selectieteam spelers tekortkomt kan de hoofdtrainer van het selectieteam niet eisen dat 
een individuele speler van een lager team met het selectieteam mee moet spelen. Tegelijkertijd mag 
de latende trainer een individuele speler niet verbieden om, indien nodig, met een hoger selectieteam 
mee te spelen. De keuze van de individuele speler is daarin doorslaggevend. Deze keuze mag geen 
negatieve consequenties voor deze individuele speler hebben.  
 
Spelers indelen in teams  
Ter bevordering van de ontwikkeling van de individuele speler enerzijds en de ambitie om het 
maximale prestatieniveau van de teams te bereiken anderzijds, is er voor het indelen van de 
spelers/speelsters gekozen voor de volgende uitgangspunten: 
 
a) in principe speelt iedereen in zijn/haar eigen leeftijdsklasse.  
b) iedereen speelt zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau. 
c) bij de indeling in een selectieteam wordt rekening gehouden met het gedrag van de speler.  
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De selectiegroepen worden tegen het einde van het seizoen samengesteld door de (nieuwe) 
selectietrainers in samenspraak met de Commissie Voetbalzaken. Dit wordt gedaan op basis van eigen 
inzicht, beoordelingen van de trainers en bevindingen van de interne scouts en de leeftijdscoördinator. 
Aan het einde van de competitie wordt gestart met deze selectiegroepen. Tot de eerste officiële 
wedstrijden beginnen spreken we van een selectiegroep.  
 
Onderbouw 
De verdeling over het eerste en tweede selectieteam wordt ruim voor aanvang van de eerste officiële 
wedstrijden bekend gemaakt. Indien de selectiegroep zodanig groot is dat er nog spelers uit de 
selectiegroep zullen afvloeien naar het derde team, worden de namen van deze “afvallers” zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk 2 weken voor de start van de competitie, door de hoofdtrainer aan de 
leeftijdscoördinator gecommuniceerd, zodat de leeftijdscoördinator dit aan de begeleiders van het 
derde team kan communiceren.  Specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld blessures, vakanties kunnen 
argumenten zijn om spelers alsnog 1 maand na het eerste selectiemoment te wisselen van team. 
 
Bovenbouw 
Ruim voor aanvang van de eerste officiële wedstrijden wordt bekend gemaakt welke spelers verder 
gaan in het eerste team (selectie) en welke spelers “afvallen” en aansluiten bij het tweede team (niet-
selectie). De namen van deze “afvallers” worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 week voor de start 
van de competitie, door de hoofdtrainer aan de leeftijdscoördinator gecommuniceerd, zodat de 
leeftijdscoördinator dit aan de begeleiders van het tweede team kan communiceren.  
 Specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld blessures, vakanties kunnen argumenten zijn om spelers alsnog 
1 maand na het eerste selectiemoment te wisselen van team. 
Recreatieve teams  
De recreatieve teams worden ingedeeld door de leeftijdscoördinator in samenspraak met de 
Commissie Voetbalzaken. De teams worden ingedeeld aan de hand van beoordelingen van de 
teamtrainers, waarnemingen van de leeftijdcoördinatoren en interne scoutingsrapporten. Het streven 
is de teams zoveel mogelijk met spelers van gelijk niveau in te richten.  
 
Stagetrainingen en/of -wedstrijden bij anderen 
Stagetrainingen en/of -wedstrijden bij anderen worden beperkt toegestaan en alleen na toestemming 
van de Commissie Voetbalzaken en eventueel het Bestuur.  
 
Bij ‘stagetrainingen en/of -wedstrijden bij anderen’ moet u denken aan: 
Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) die spelers uitnodigen voor stage-trainingen en/of – wedstrijden 
of uitnodigingen vanuit de KNVB. 
 
Meetrainen of meespelen door spelende leden van FC Zoetermeer bij een andere vereniging.  
Volgens de richtlijnen van de KNVB mogen spelende leden alleen met een schriftelijke toestemming 
vooraf van hun eigen vereniging meedoen aan activiteiten van een andere vereniging. Vandaar dat ten 
aanzien van het meetrainen en meespelen bij andere verenigingen instemming van Commissie 
Voetbalzaken en eventueel het Bestuur gevraagd dient te worden.  
 
Commissie Voetbalzaken en het Bestuur van FC Zoetermeer zal deze toestemming alleen geven: 
• indien de activiteit ná 1 maart van het lopende voetbalseizoen valt. 
• indien de activiteit niet het belang van het eigen team schaadt.  
 
Indien men toch zonder toestemming bij een andere vereniging meespeelt of traint zullen de 
consequenties en risico’s niet bij FC Zoetermeer liggen. Zo is de speler dan NIET verzekerd. Ook is de 
trainer van de speler bevoegd om de speler, al dan niet tijdelijk, niet meer op te stellen.  
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Jeugdplan Nederland Spelers kunnen ook door de KNVB uitgenodigd worden om deel te nemen aan 
Jeugdplan Nederland (JPN). Dit zijn wedstrijden of trainingen om tot een KNVB-selectie te komen die 
onze regio kan vertegenwoordigen bij wedstrijden of toernooien. De spelers/speelsters zijn door de 
KNVB op te eisen. Competitie- en bekerwedstrijden kunnen om deze reden verzet worden.  
 
Gedrag Ouders  
Ouders zijn de supporters van het team. Zij kunnen het team positief aanmoedigen en zorgen voor een 
goede sfeer langs het veld. Meecoachen wordt niet gewaardeerd. Dat is de taak van de coaches. Het 
zorgt voor onduidelijkheid bij de spelers en kan haaks staan op de team/spelerafspraken. Ook een 
persoonlijke mening geven tegen/of over de scheidsrechter die als kwetsend kan worden ervaren is 
niet toegestaan.  
 
Camerasysteem op veld 1 bij FC Zoetermeer tbv promotie, opleiding en analyses 
USportFor heeft de automatische cameraman ontwikkeld voor het filmen van sportwedstrijden. Deze 
automatische cameraman is een camerasysteem dat het spel volgt op het veld. De beelden kunnen 
worden gebruikt om wedstrijden live uit te zenden via de website plug in, de USportFor app of sociale 
media alsook om trainingen of wedstrijden te analyseren.  
 
Doel en doelbinding van het camerasysteem bij FC Zoetermeer 
Om deze persoonsgegevens (beelden) rechtmatig te verwerken, moeten persoonsgegevens voor 
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld 
(‘doelbinding’).  
 
Doeleinden voor FC Zoetermeer zijn onder meer: 
- Een zo volledig mogelijk online archief aan te bieden;  
- Zowel recreatief als prestatiegerichte sport op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk   
  maken;  
- Talentontwikkeling;  
- Toegankelijkheid van onze club verhogen.  
 
Om dit doel te bereiken maken wij gebruik van camerabeelden. De grondslag voor het verwerken van 
deze beelden, in het kader van de AVG, vinden wij in “Gerechtvaardigde belangen” (art 6.1.f).”  
 
Grondslagen voor verwerking van de camerabeelden  
In public modus is dit systeem te gebruiken voor het opnemen en verspreiden van wedstrijdbeelden 
op het hoofdveld van FC Zoetermeer via social media, websites en (regionale) omroepen.  
 
In private modus kan het systeem gebruikt worden voor het opnemen van beelden voor coaching- en 
trainingsdoeleinden. In deze private modus opgenomen beelden zijn niet online beschikbaar, maar 
kunnen alleen worden gedownload vanaf het USportFor-platform door geautoriseerde gebruikers 
welke door Voetbalzaken van FC Zoetermeer worden aangesteld. 
 
De juridische grondslag voor het inschakelen van de camera en de verwerking van de beelden is 
afhankelijk van de gebruikte modus:  
 
In public modus kan de camera worden ingeschakeld en de beelden worden verspreid.  
De grondslag hiervoor wordt gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang (art 6.1.f AVG). De 
verwerkingen zijn journalistiek (zie toelichting in de bijlage).  
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In private modus kan een aangesloten sportvereniging eveneens gebruik maken van de grondslag 
gerechtvaardigd belang. Wel dient hierbij onderscheid gemaakt te worden tussen personen in de 
leeftijdsklasse onder de 16 jaar en 16 jaar en ouder.  
 
16 jaar en ouder: Opnamen kunnen gemaakt worden onder de grondslag gerechtvaardigd belang. Eea 
wordt toegelicht in het Huishoudelijk reglement.  
 
Tot 16 jaar: Onder 16 jaar dient (i.v.m. transparantie en belangenafweging) er expliciet toestemming 
verkregen te worden van een ouder of verzorger van het jeugdlid.  
Hiervoor heeft FC Zoetermeer een speciaal toestemmingsformulier. 
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5 Opbouw Jeugdopleiding 
 
O7 t/m O12 
De leeftijden O8 t/m O12 zullen op niveau in teams worden ingedeeld, zodat ieder speler/speelster 
zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Daarnaast wordt door de KNVB (o.b.v de uitslagen) 3 keer 
per jaar (na elke poulefase) gekeken of de teams nog op het juiste niveau spelen.  
 

Leeftijdscategorie Spelwijze Aantal spelers 
O7  4x4 6 spelers 
O8, O9, O10 6x6 8 of 9 spelers 
O11, O12 8x8 10 of 11 spelers 

 
Om een goede doorstroming naar een groot veld te kunnen realiseren streven we bij de jongens naar 
circa 60 spelers per geboortejaar.   
 
Spelers in de onderbouw blijven in principe gedurende het gehele seizoen in hetzelfde team spelen, 
tenzij blijkt dat er een mismatch is met de andere spelers in het team, dan zal in overleg met de ouders 
naar een oplossing worden gezocht. Dat kan ertoe leiden dat een speler na de winterstop in een ander 
team gaat spelen. Als gedurende het seizoen blijkt dat een speler in een niet-selectieteam (team 3 of 
lager) qua niveau veel verder is dan zijn ploeggenoten dan kan in overleg met Commissie Voetbalzaken, 
de leeftijdscoördinator en de hoofdtrainer worden besloten deze speler als extra speler aan de 
selectiegroep toe te voegen. 
 
O13 t/m O19 (O20 bij vrouwen) 
In eerste instantie gaan we ervanuit dat bij de jongens iedere leeftijdscategorie 1 selectieteam zal 
hebben.  
 
O13 t/m O20 teams spelen 11x11. Teams bestaan uit 14, 15 of 16 spelers. 
We streven naar 4 jongensteams per geboortejaar, dus uitgaande van gemiddeld 15 spelers per team, 
naar 60 spelers per geboortejaar.   
 
Spelers in de leeftijdsgroep O13-O15 kunnen halverwege het seizoen hoger of lager worden geplaatst 
als blijkt dat er een te grote afwijking is met de medespelers. Dit zal altijd in overleg gaan met ouders, 
de leeftijdscoördinator en Commissie Voetbalzaken. 
 
Spelers in de leeftijdsgroep O16-O20 kunnen op elke moment gedurende het seizoen hoger of lager 
worden geplaatst als blijkt dat er een te grote afwijking is met de medespelers. Dit zal altijd in overleg 
gaan met ouders, de leeftijdscoördinator en Commissie Voetbalzaken. 
 
O23 
De O23 zal in basis 1 selectieteam zijn met spelers die de potentie hebben om in de toekomst in 
zaterdag 1 te voetballen. Als de jeugddoorstroming volgens plan gaat zal er een 2e 023 selectieteam 
bijkomen. De O23 heeft als doel om spelers op te leiden tot volwaardige eerste elftalspelers. Er zal 
daarom een zeer nauwe samenwerking zijn tussen de O23 en de zaterdag 1, waarin uiteindelijk de 
hoofdtrainer van de zaterdag 1 eindverantwoordelijk is. 
 
 
 



FC Zoetermeer Beleidsplan 2023-2028 12 
 

6 Voetbalvaardigheden per leeftijdscategorie 
 
Om de jeugdopleiding zo soepel mogelijk te laten verlopen, zullen spelers zich in iedere 
leeftijdscategorie een aantal voetbalvaardigheden eigen moeten maken. Zo kan er in de volgende 
leeftijdsfase hierop worden voortgeborduurd en zal de opleiding een doorlopende leerlijn van pupil 
tot senior zijn. Hiermee kunnen trainers gericht training geven aan een bepaalde leeftijdscategorie.  
 
Vanuit de commissie Voetbalzaken zal de voortgang en de kwaliteit van trainingen worden gemonitord 
en waar nodig bijgesteld. 
 
Op selectieniveau is het belangrijk dat trainers spelers krijgen die in de vorige leerfase vaardigheden 
hebben aangeleerd waarmee zij in hun leerjaar verder kunnen. 
 
Hieronder volgen de verschillende leeftijdscategorieën met daarbij de vaardigheden die zij zich in dat 
seizoen moeten eigen maken.  
In de onderbouw is het doel om spelers zo breed mogelijk voetbalvaardigheden aan te leren. Zo 
kunnen de jonge voetballertjes een goede basis krijgen ongeacht het niveau waar zij later op zullen 
voetballen. De training zal voornamelijk gericht zijn op het aanleren van technische vaardigheden en 
zal in kleine oefenvormen gegeven worden, waarbij de weerstand aangepast wordt aan het niveau. 
 
Het doel bij de O8 t/m O12 is vooral de technische vaardigheden te ontwikkelen. 
 
In de bovenbouw zullen de selectieteams getraind worden volgens de kaders die commissie 
Voetbalzaken aangeeft. Wij streven ernaar om voor ieder selectieteam een onafhankelijke 
gediplomeerde trainers aan te stellen. 
 
In de bovenbouw zullen de teamfuncties Aanvallen, Verdedigen en Omschakelen getraind worden. De 
teamtaken opbouwen, scoren, storen en verdedigen vallen binnen de teamfuncties Aanvallen en 
Verdedigen. Iedere selectietrainer is vrij in de te geven oefenvormen binnen de aangegeven kaders.  
 
O8 (6x6) 
Basis technische vaardigheden moeten voldoende zijn. 
• Dribbelen met bal 
• Balaanname sterke been 
• Bal inspelen sterke been 
• Basisschijnbewegingen 
• Basisvaardigheden veld groot en veld klein maken (principe huisje groot en klein) 
• Basis omschakeling verdedigen/aanvallen en andersom 

 
O9 (6x6) 
Uitbouwen basis technische vaardigheden, moeten voldoende zijn. 
• Dribbelen met links en rechts 
• Bal aanname links en rechts 
• Bal inspelen links en rechts 
• Schijnbewegingen uitbouwen 
• Loop-en coördinatie (speedladders, horden, enz) 
• Dribbelen en schijnbewegingen onder weerstand 
• Basisvaardigheden veld groot en veld klein maken (principe huisje groot en klein) 
• Basis omschakeling verdedigen/aanvallen en andersom 
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O10 (6x6)/ O11 (8x8)/ O12 (8x8) 
 O10 O11 O12 
Alle basis technische vaardigheden onder weerstand moeten voldoende 
zijn. 

V   

Onderhouden en moeilijkheidsgraad verhogen van de basistechniek.  V V 
• Loop-en coördinatie (speedladders, horden, enz) V V V 
• Basis leggen voor kaats en 1 keer spelen V   
• Samenspel V V V 
• Vrije ruimte zoeken V V V 
• Bewegen zonder bal  V V 
• Basisprincipes van opbouw zoals in de speelwijze beschreven  V V 
• Ruimtes op half veld goed bespelen  V V 
• Wisselen van positie  V V 
    

 

O13-O19 (11x11) 

Doel: O13 O14 O15 O16 O17 O18/ 
O19 

• Ontwikkelen van teamtaken en taken per linie 
en positie (wedstrijdrijpheid) 

V V V V V  

• Ontwikkelen van teamfuncties en herkenning V V     
• Teamfuncties vertalen naar teamorganisatie V V     
• Het ontwikkelen van de taakfunctie in relatie 

tot het teamresultaat. 
  V V V  

• Talent van spelers doorontwikkelen tot positie 
en taak 

  V V V  

• Leren omgaan met andere speelwijze 
(tegenstander en ook eigen team) 

  V V V  

• Leren winnen van wedstrijden.     V  
• Leren winnen van wedstrijden en het groeien 

naar competitie rijpheid 
     V 

• Specifieke taken per positie beheersen      V 
• Specialiseren op een positie.      V 
• Leren om in dienst te spelen van het team.      V 
Vaardigheden:       
• Onderhouden en moeilijkheidsgraad verhogen 

van de techniek. 
V V V V   

• Onderhouden van de techniek.     V V 
• Loop-en coördinatie (speedladders, horden, 

enz.) 
V V     

• Loop-en coördinatie (speedladders, horden, 
enz.) en krachttraining (eigen gewicht). 

  V V V  

• Loop-en coördinatie (speedladders, horden, 
enz.) en krachttraining. 

     V 

• Kennismaken met de nieuwe regels (groot 
veld)  

V V     

• Verdedigende en aanvallende basistaken en 
functies van posities gerelateerd aan het elftal 

V      



FC Zoetermeer Beleidsplan 2023-2028 14 
 

• Snel en gerichte omschakeling. Betrokken zijn 
bij de nieuwe situatie  

V V V V V V 

o basissituatie herkenning V      
o basissituatie herkenning en daar naar 

handelen 
 V     

o Situatie herkenning en daar naar handelen   V    
o Situatieherkenning en daar naar handelen 

binnen de speelwijze. 
   V V V 

• Basis principes van opbouw (groot veld) zoals 
in de speelwijze beschreven 

V V     

• Ruimtes op groot veld goed bespelen. 
Onderlinge afstand in balbezit en 
balverliessituatie 

V      

• Bewegen zonder bal in relatie tot de positie, 
richting, het moment en snelheid 

V V V V V V 

• Wisselen van positie V V V    
• Belang balbezit  V V V   
• Belang balbezit. Het bepalen van baltempo in 

wedstrijdsituatie. 
    V V 

• Samenwerking tussen linies V      
• Optimale veldbezetting en samenwerking 

tussen linies 
 V     

• Optimale veldbezetting en samenwerking 
tussen linies binnen een teamorganisatie. 

  V V V V 

• Druk op de bal bezittende speler en rug 
/ruimte dekking verder van de bal vandaan 

 V V V V V 

• Hogere eisen aan rendement van handelen 
gerelateerd aan de taak binnen het elftal.  

  V V V V 

• Opbouwen en scoren wordt bepaald door 
speelveld gedeelte, eigen speelwijze en 
speelwijze tegenpartij. 

  V V V V 

• Specialisatie op verdedigende/ aanvallende 
taken en functies van posities gerelateerd aan 
het elftal 

 V V V V V 

• Spelers moeten zich specialiseren op positie en 
daaraan gerelateerde functie en taken binnen 
het elftal en de gekozen speelwijze/ Strategie. 

   V V V 

• Spelers herkennen en benutten elkaars 
kwaliteiten. 

     V 

• In staat zijn binnen een wedstrijdsituatie 
speelstijl aan te passen. (belang van stand, 
ondertal/overtal) 

     V 
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7 De FC Zoetermeer speelwijze selectieteams 
 
De speelwijze van FC Zoetermeer zal in principe bij alle selectieteams van O13 t/m zaterdag 1 worden 
gespeeld. Als blijkt dat de speelwijze niet haalbaar is voor een team, dan handelt de trainer naar eigen 
inzicht. Er kunnen verschillende variaties zijn op de voorgestelde speelwijze, omdat de wedstrijd er om 
vraagt. Het is geen probleem om incidenteel iets van de standaardspeelwijze af te wijken, zolang het 
geen nieuwe manier van spelen wordt. Spelsysteem 1-4-3-3 punt naar achteren. 
 
Spelprincipes 
FC Zoetermeer hanteert een aantal spelprincipes om richting te geven aan de manier van spelen. De 
principes geven duidelijk aan wat er van spelers wordt verwacht. De spelprincipes hebben betrekking 
op de teamfuncties aanvallen, verdedigen, omschakelen naar aanvallen en omschakelen naar 
verdedigen. We hanteren spelprincipes omdat: 
• Spelprincipes zijn voor spelers gemakkelijk te onthouden. 
• Je kunt ze toepassen tegen elke tegenstander en in elke situatie. 
• Ze maken het gemakkelijker om te variëren met formaties. 
• Spelprincipes maken de speelwijze makkelijker trainbaar. 
• Je kunt ze overbrengen met korte termen die heel herkenbaar zijn. 
• Ze bieden continuïteit en kenmerken het plan op de lange termijn. 
De spelprincipes worden gecommuniceerd rechtstreeks door Voetbalzaken met de trainers. 
 
Trainers en Begeleiders 
We streven voor de selecties naar onafhankelijke gediplomeerde trainers, die volgens de aangegeven 
kaders van FC Zoetermeer gaan werken. Dit betekent dat de voorkeur ook uit zal gaan naar trainers 
met een FC Zoetermeer verleden, als trainer of als speler. Aangezien het trainerschap een ervaringsvak 
is, zal ook hiernaar gekeken worden. 
 
Trainers zullen de selectie-jeugdspelers vaardigheden bij moeten brengen die bij de leeftijdscategorie 
hoort, zodat de volgende trainer in de oudere leeftijdscategorie hierop naadloos kan doorgaan. 
Voor ieder eerste selectieteam van O13 t/m O19 zal een selectietrainer worden benoemd. We streven 
ernaar om dit ook voor de O8 t/m O12 te realiseren. 
 
Opleiding van trainers 
Bij de jongste jeugd is het doel om trainers enthousiast te maken en te ondersteunen met 
oefenmateriaal en cursussen.  
 
Trainers die verder willen in het trainersvak worden gestimuleerd middels een opleiding via de KNVB. 
Hiervoor zal er een budget per seizoen gereserveerd worden. 
Verder worden oudere jeugdspelers en of selectiespelers enthousiast gemaakt voor het trainersvak. 
Trainers van recreatieve teams, die geen opleiding willen, zullen we vanuit de commissie voetbalzaken 
ondersteunen waar nodig. De commissieleden die verantwoordelijk zijn voor de recreatieteams 
binnen voetbalzaken zullen dit coördineren eventueel met behulp en expertise van de overige 
commissieleden. 
 
Externe trainers 
FC Zoetermeer zal er altijd naar streven om de kwaliteit van de trainingen te verhogen. Dit zal ook met 
gebruik van externe trainers zijn, vanuit bijvoorbeeld een Keepers academy of Voetbal academy.  
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8 Taken en verantwoordelijkheden leeftijdscoördinatoren 
 
Iedere leeftijdsgroep binnen de vereniging heeft een eigen coördinator. De coördinator is de spin in 
het web van spelers, ouders en trainers binnen de leeftijdscategorie waar hij of zij coördinator van is. 
De coördinator houdt zich vooral bezig met organisatorische zaken die randvoorwaardelijk zijn voor 
en ondersteunend zijn aan voetbal. 
 
• Indelen niet-selectieteams. 
• Afstemming met hoofdtrainer en meedenken in de voorbereiding van het nieuwe seizoen (aantal 

teams, klasse-indeling etc). 
• Zorgdragen dat alle niet-selectieteams voldoende begeleiders hebben (trainers/leiders) voor het 

nieuwe seizoen. 
• Organiseren periodiek overleg met de hele groep begeleiders en trainers om de gang van zaken te 

bespreken (minimaal 2x per seizoen). 
• Regelmatig kijken bij wedstrijden/ trainingen uit de eigen leeftijdsgroep om beeld te vormen hoe 

het gaat met spelers en begeleiders. Contact met ouders om te horen wat er leeft langs de lijn. 
• Tweemaal per jaar opvragen spelersbeoordelingen. De mei-beoordelingen worden meegenomen 

als input voor de indelingen voor het nieuwe seizoen. 
• Beheren wachtlijst en afhandelen verzoeken om mee te mogen doen aan een proeftraining.  
• Contactpersoon voor ouders, begeleiders bij vragen. 
• Communiceren naar leiders/trainers over evenementen (zoals bv Sinterklaasfeest/toernooien/ 

Grote Club Actie). 
• Actief (helpen) zoeken van ouders, verzorgers etc. die vrijwilligersactiviteiten willen uitvoeren. 
• Deelnemen aan het coördinatorenoverleg binnen FC Zoetermeer. 
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9 Taken en verantwoordelijkheden trainers 
 
Trainers van O8 t/m O20 
Een jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het trainen, coachen en begeleiden van jeugdspelers van 
zijn/haar team met als doel spelers verder te laten ontwikkelen met veel spelplezier. 
 
Profiel 
• Diploma Pupillentrainer of Juniortrainer is een pre. 
• Kennis van jeugdvoetbal is een pre. 
• Goede contactuele en organisatorische eigenschappen. 
• Didactische vaardigheden. 
• Representatief. 
• Affiniteit met FC Zoetermeer 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Geeft 2x per week training, mits het weer dat toelaat volgens de spelprincipes van FC Zoetermeer. 
• Draagt zorg voor goed gedrag van spelers.  
• Coacht tijdens de wedstrijden het team. 
• Geeft in de rust en na de wedstrijd de verbeterpunten aan. 
• Zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen (hoedjes/doeltjes etc.). 
• Is zuinig op kleding en andere materialen. 
• Motiveert spelers en ouders bij het actief deelnemen aan activiteiten. 
• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de leeftijdscoördinator. 
• Draagt zorg voor toezicht in de kleedkamer bij trainingen en het schoonmaken hiervan. 
• Is 2x per seizoen aanwezig bij trainers/leidersoverleggen. 
 
Jeugd Selectietrainers 
De jeugdtrainer van selectieteams is verantwoordelijk voor het trainen, coachen en begeleiden van 
jeugdspelers uit zijn team met als doel de spelers op te leiden voor de senioren selectieteams. 
 
Profiel 
• Diploma Pupillentrainer, Juniortrainer, TC3 is een pre. 

Diploma’s kunnen niveau afhankelijk zijn conform de richtlijnen van de KNVB. 
• Kennis van jeugdvoetbal. 
• Goede contactuele en organisatorische eigenschappen. 
• Didactische vaardigheden. 
• Representatief. 
• Rustige uitstraling en goede sociale vaardigheden. 
• Affiniteit met FC Zoetermeer 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Zorgt voor een goede en correcte uitstraling van FC Zoetermeer. 
• Geeft minimaal 2x per week training. 
• Geeft training volgens het Technisch Kader van FC Zoetermeer. 
• Speelt de wedstrijden volgens de speelwijze van FC Zoetermeer. 
• Regelt voldoende oefenwedstrijden met een duidelijke doelstelling. 
• Is ruim op tijd voor trainingen en wedstrijden. 
• Zorgt voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en trainingen. 
• Houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels. 
• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan bij de Commissie Voetbalzaken. 
• Maakt de wedstrijdvoorbereiding en een teambespreking. 



FC Zoetermeer Beleidsplan 2023-2028 18 

• Coacht tijdens de wedstrijd de spelers individueel en als team.
• Geeft in de rust verbeterpunten aan en geeft spelers ruimte voor vragen.
• Bespreekt de wedstrijd na d.m.v. een analyse en maakt hierbij gebruik van de beschikbare

wedstrijdbeelden.
• Zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen (hoedjes/doelen etc).
• Is zuinig op kleding en andere materialen.
• Bekijkt zoveel mogelijk wedstrijden van de lagere teams in zijn leeftijdsgroep, om zich een beeld

te vormen van het niveau en de ontwikkeling van de spelers in de niet-selectieteams.
• Motiveert spelers en ouders bij het actief deelnemen aan activiteiten.
• Is 2x per seizoen aanwezig bij trainers/leidersoverleggen.

Assistent Jeugd Selectie Trainers 
De Assistent trainer van jeugd selectieteams geeft ondersteuning aan de hoofdtrainer bij het trainen, 
coachen en begeleiden van jeugdspelers van zijn team met als doel de spelers op te leiden voor de 
senioren selectieteams. 

Profiel 
• Diploma Pupillentrainer, Juniortrainer pre.
• Kennis van jeugdvoetbal.
• Goede contactuele en organisatorische eigenschappen.
• Didactische vaardigheden.
• Representatief.
• Rustige uitstraling en goede sociale vaardigheden.
• Affiniteit met FC Zoetermeer

Taken en verantwoordelijkheden 
• Zorgt voor een goede en correcte uitstraling van FC Zoetermeer.
• Ondersteund de hoofdtrainer op trainingen en tijdens wedstrijden.
• Geeft training bij afwezigheid van de hoofdtrainer volgens het Technisch Kader van FC Zoetermeer.
• Kan bij afwezigheid van de Hoofdtrainer wedstrijden begeleiden volgens de speelwijze van FC

Zoetermeer.
• Is ruim op tijd voor trainingen en wedstrijden.
• Zorgt voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en trainingen.
• Houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels.
• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan bij de Commissie Voetbalzaken.
• Ondersteund bij de wedstrijdvoorbereiding en teambespreking.
• Geeft in de rust verbeterpunten aan en geeft spelers ruimte voor vragen.
• Zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen.
• Is zuinig op kleding en andere materialen.
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10 Taken en verantwoordelijkheden leiders         

Leider Jeugdteams 
De leider maakt het op organisatorisch gebied mogelijk dat een team optimaal kan presteren op het 
te spelen niveau. 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Zorgt voor een goede en correcte uitstraling van FC Zoetermeer.
• Is ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden.
• Draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden.
• Houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels.
• Houdt toezicht in de kleedkamer en het schoonmaken hiervan.
• Stimuleert sportief en correct gedrag.
• Rapporteert wangedrag of andere problemen bij de leeftijdscoördinator/trainer.
• Draagt zorg voor het invullen van het wedstrijdformulier en geeft de uitslag door.
• Zorg dat het veld na de wedstrijd leeg is van gebruikte materialen (hoedjes/kleine

doelen/vlaggen/rommel).
• Stelt zich op de hoogte van zaken die van invloed zijn op het team (afgelastingen, wijzigingen, etc.)
• Is aanwezig bij nevenactiviteiten van het team.
• Motiveert spelers en ouders bij het actief deelnemen aan activiteiten.
• Stelt het belang van het team voorop.
• Verstrekt informatie aan spelers/ouders over zaken die rondom het team spelen.
• Is aanspreekpunt voor spelers en ouders.
• Is 2x per seizoen aanwezig bij trainers/leidersoverleggen.

Extra taken voor selectieteams 
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
• Bewaakt het schema voor het wassen van de wedstrijdkleding.
• Ontvangt bij thuiswedstrijden de scheidsrechter en tegenstander.
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11 Begeleiding zaterdagselectie 

Kernteam zaterdagselectie 
Is het team dat verantwoordelijk is voor de randzaken rond de zaterdagselectie (zaterdag 1 en O23). 
Zij zorgen dat de spelers en technische staf optimaal kunnen presteren op de wedstrijddagen en 
trainingen. Dit team wordt aangestuurd door de Teammanagers van beide teams. 

Waaruit bestaat het team? 
• 2 Teammanagers (zaterdag 1 en 023-1)
• Fysio en/of verzorger van beide teams
• Assistent grensrechter van beide teams
• Materiaalman/vrouw
• Wasman/vrouw

De taken van bovenstaande personen wordt verderop per functie uiteengezet. 

Teammanager zaterdagselectie 
De Teammanager zorgt dat alle randvoorwaarden goed zijn geregeld zodat technische staf en de 
spelers optimaal kunnen presteren. De taken zijn voornamelijk rond de wedstrijddagen maar zo nu en 
dan moet de teammanager aanwezig voor, tijdens of na trainingen. Maakt deel uit van het Kernteam 
rond de zaterdagselectie. 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Zorgt voor een goede en correcte uitstraling van FC Zoetermeer.
• Coördineren van randzaken rond de wedstrijd zoals aansturen van stafleden, pupil van de week

begeleiden, wedstrijdformulier invullen en mede aanspreekpunt zijn voor de tegenstander.
• Aanspreekpunt rond wedstrijden voor scheidsrechter, wedstrijdsecretaris en bestuursleden.
• Verantwoordelijk voor de materialen (wedstrijdtenues, trainingstenues, jassen, ballen etc.) in

samenwerking met de materiaalman en zorgt samen met de spelers dat de kleedkamer schoon
wordt achtergelaten.

• Is een vertrouwenspersoon voor spelers en staf. Is op de hoogte van wat er leeft in de groep en bij
spelers individueel.

• Helpt bij het organiseren van activiteiten naast wedstrijden en trainingen; (trainingskamp, eten op
clubavond).

• Meedenken met het aandragen van oplossingen om (de aansturing van) de organisatie te
verbeteren.

• Conflicten of discussies beoordelen en schakelen tussen de verschillende doelgroepen.
• Wensen en vragen vanuit staf en spelers begeleiden via de juiste kanalen binnen de vereniging.

Fysio/ Verzorger zaterdagselectie 
De Fysio of verzorger is het eerste aanspreekpunt bij klachten/blessures tijdens de wedstrijd en 
behandelt de spelers in voorbereiding op trainingen en wedstrijden.  
Maakt deel uit van het Kernteam rond de zaterdagselectie. 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Heeft affiniteit met FC Zoetermeer
• Verzorgen van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden.
• Het (preventief) behandelen van voetballers van de spelers bij blessures.
• Het begeleiden van de terugkeer van (geblesseerde) spelers naar wedstrijdniveau.
• Inkopen van verzorgingsmateriaal en het beheren van de voorraad
• Is adviserend voor technische staf over fitheid van spelers.
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Materiaalman/vrouw, Wasman/vrouw 
De materiaalman/vrouw en wasman/vrouw zorgen ervoor dat alle kleding en materialen klaarliggen 
voor gebruik van trainingen en wedstrijden. Na afloop is het zaak om alle kleding te wassen en drogen 
zodat alles gereed is voor de volgende trainingsdag.  Zij maken deel uit van het Kernteam zaterdag 
selectie. 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Het juiste materiaal moet aanwezig zijn tijdens wedstrijden en trainingen.
• Tijdens wedstrijden de juiste kleding klaarleggen voor de spelers.
• Tijden trainingen de trainingstenues klaarleggen voor de spelers.
• Defecte materialen of kleding vervangen en controle op vermissingen.
• Wedstrijd- en trainingskleding wassen zodat dit voor de volgende activiteit gebruiksklaar is.
• Het assisteren en/of hulp bieden aan leden van het Kernteam
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12 Richtlijnen voor trainingen en wedstrijden 

Trainingen 
Er wordt naar gestreefd om alle teams minimaal twee keer per week te laten trainen. Selectieteams 
trainen 2 keer per week op kunstgras. Overige teams trainen 1 keer op kunstgras en 1 keer op gras. 
Hierdoor kunnen recreatieve teams ook bij slecht weer (wanneer de grasvelden worden afgekeurd) in 
ieder geval 1 keer per week trainen.  

Soms dient een competitiewedstrijd of een bekerwedstrijd doordeweeks te worden ingehaald. In dat 
geval kan het voorkomen dat er op dat tijdstip niet getraind kan worden of dient te worden uitgeweken 
naar een ander veld. 

Oefenwedstrijden 
Als teams thuis een oefenwedstrijd willen spelen dient vooraf contact opgenomen te worden met het 
wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat bepaalt of en wanneer er een mogelijkheid is om een 
oefenwedstrijd te spelen dit is ook van toepassing wanneer deze gespeeld wordt tijdens trainingen. 

Competitiewedstrijden 
Competitiewedstrijden worden in principe in het weekend gespeeld. In het geval een wedstrijd dient 
te worden ingehaald kan het voorkomen dat een wedstrijd doordeweeks dient te worden gespeeld.  

Regels veldindeling 
1. Bovenbouw selectieteams (en JO11-1 en JO12-1) spelen indien mogelijk op veld 1, ook in geval het

om een oefenwedstrijd gaat. 
2. Competitiewedstrijden en bekerwedstrijden gaan voor oefenwedstrijden. Als er door

competitiewedstrijden/bekerwedstrijden op geen van de vier velden plek is worden 
de oefenwedstrijden afgelast. Dit is niet van toepassing voor Zaterdag 1 en 023-1 selectie.

3. Op het moment dat er wel voldoende plek is dan worden ook oefenwedstrijden van Bovenbouw
selectieteams (en JO11-1 en JO12-1) op veld 1 gespeeld en worden competitiewedstrijden van 
recreatieve teams op een van de overige velden gespeeld. 

4. Op het moment dat een team officieel kampioen kan worden (onder 11 en ouder, daaronder
worden geen standen bijgehouden) wordt de kampioenswedstrijd, indien mogelijk, ingepland op 
veld 1. Indien nodig wordt het aanvangstijdstip aangepast zodat de Bovenbouw selectieteams (en 
JO11-1 en JO12-1) wel hun wedstrijd op veld 1 kunnen spelen. 

5. Ter promotie van het meidenvoetbal worden de wedstrijden van de MO11 t/m MO20 zo veel
mogelijk op veld 1 gespeeld. Hierbij geldt wel dat Bovenbouw selectieteams (en JO11-1 en JO12-
1) voorrang hebben.

6. In het geval de grasvelden zijn afgekeurd, houdt het wedstrijdsecretariaat rekening met het aantal
afgelastingen dat teams al hebben gehad. Dat kan betekenen dat een wedstrijd van een team
waarvan al meerdere wedstrijden zijn afgelast van veld 2/3 naar veld 1/4 wordt verplaatst ten
koste van een team dat op veld 1/4 stond ingepland, maar waarvan minder wedstrijden zijn
afgelast
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13 Interne Scouting 
 
Het doel is om uiteindelijk iedere speler/speelster op het juiste niveau en met voetbalplezier te laten 
spelen en trainen binnen FC Zoetermeer. Het scouten binnen de vereniging gebeurt dan ook serieus 
en zorgvuldig. Voor spelers en speelsters is ieder niveau belangrijk, zowel prestatief als recreatief. 
Het scouten zal dan ook op een eenduidige en eenvoudige wijze worden uitgevoerd. De verschillende 
leeftijdsgroepen en afdelingen worden door een specifieke scout beoordeeld. 
 
Het is belangrijk dat spelers en speelsters in het lopende of het komende seizoen op het juiste niveau 
gaan spelen. Het is ook mogelijk dat spelers of speelsters gescout worden, die op een te hoog niveau 
spelen en het voetballen niet aankunnen. Hierdoor kunnen zij mogelijk afhaken omdat het plezier 
afneemt. Ook hier zal de afdeling interne scouting een rol in moeten spelen. 
 
Wie zijn de scouts? 
Het scoutingsapparaat zal bestaan uit een hoofdscout met daaronder een aantal scouts verdeeld over 
de verschillende leeftijdsgroepen. 
• Scout voor Onderbouw (O7 t/m O12) 
• Scout voor Bovenbouw (O13 t/m O19) 
 
Scouts hebben geen binding met teams, spelers en trainers. Zij zullen dan volgens de richtlijnen van de 
commissie voetbalzaken werken. En kunnen dan ook een goed onderbouwd technisch advies geven 
over spelers en speelsters. De hoofd Scouting is verantwoordelijk voor de afdeling Interne scouting en 
rapporteert aan de commissie voetbalzaken. 
Vanuit FC Zoetermeer kan een opleiding tot scout worden aangeboden om zo de kwaliteit van scouten 
te verhogen en effectiever te maken. 
 
Waar scouten we op? 
In de regel scouten we op Techniek, Inzicht Persoonlijkheid en Snelheid. (TIPS) 
• Techniek: Balvaardigheid, Traptechniek, Passeervaardigheid en motoriek.  
• Inzicht: Spelinzicht, situatie herkenning en daarnaar handelen, Omschakeling bij BB en BBT 
• Persoonlijkheid: Mentaliteit, luistervaardigheid, Spelvreugde 
• Snelheid: Handelingssnelheid, Snelheid om aan te vallen en/of verdedigen.  
Voor spelers van de jongste jeugd (O8 t/m O13) zal techniek snelheid zwaarder wegen dan 
bijvoorbeeld Tactiek. Hoe hoger de leeftijd des te zwaarder wegen de vaardigheden. 
De scoutingsmethodiek wordt bepaald door de commissie voetbalzaken. 
 
Wie worden er gescout? 
In principe worden alle jeugdspelers gescout. Hierbij zal het zwaartepunt bij de jongste jeugd liggen. 
Dit betekent dat bij de leeftijd O8 t/m O13 het meest wordt gescout, de groei en ontwikkeling zal hier 
het grootst zijn. Maar ook de pieken en dalen in ontwikkeling.  
Spelers die talentvol zijn op een hoger niveau voldoende uitdaging blijven geven. En spelers die veel 
moeite hebben op een lager niveau laten ontwikkelen. Vooral de overgang van half veld naar groot 
veld kan veel impact hebben op spelers. Dit wil niet zeggen dat we spelers in de hogere 
leeftijdsgroepen niet moeten scouten. Er zijn genoeg laatbloeiers of spelers die op een hogere leeftijd 
instromen binnen de vereniging. 
Van alle selectiespelers van O13 t/m O19 zullen de ontwikkelingen van hun vaardigheden vastgelegd 
worden in een Spelers Volg Systeem. 
 
Wanneer Scouten? 
• Elke scout kan op eigen initiatief gaan scouten. 
• Op verzoek van de commissie voetbalzaken kan een specifieke speler, speelster gescout worden. 
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• In opdracht van een selectietrainer, trainer of coördinator kan een scoutingsverzoek worden 
gedaan. Dit zal te allen tijde vooraf in overleg gaan met de commissie voetbalzaken. 

 
De Scouts zullen de trainer benaderen voor informatie over opstelling, achtergronden van spelers, enz. 
Het scouten gebeurt het gehele seizoen en het liefst worden de spelers of speelsters door verschillende 
scouts bekeken. Het streven is  om iedere niet-selectie speler minimaal 3 keer per seizoen te scouten. 
 
Ieder scoutingsmoment zal gerapporteerd worden aan de hoofd scouting. Deze zal dan de rapportage 
met de Commissie voetbalzaken bespreken. 
Scoutingrapportage van bepaalde spelers of speelsters zal 5 keer moeten worden gemaakt door 3 
verschillende scouts. Alvorens de commissie voetbalzaken over het lager of hoger spelen beslist. 
Bij iedere beslissing zal eerst een gesprek met speler/speelster en/of ouders zijn. Daarna zullen de 
trainers worden ingelicht en vervolgens ook de leeftijdcoördinator. 
 
De interne scouting (en dus het juist indelen) kan alleen functioneren bij een goede samenwerking. De 
interne scouting wordt in principe niet gebruikt om tijdens het seizoen nieuwe teamindelingen te 
maken, maar er kunnen uitzonderingen zijn:  
• een aanpassing in het belang van de speler 
• er is sprake van een open plek vanwege een verhuizing, een langdurige blessure, enz.  
Uiteraard kan dit alleen na overleg met de leider en de ouders van de beoogde speler. 
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14 Opleidingen 
 
In navolging op het beleid om het volgen van opleidingen door leden van FC Zoetermeer te stimuleren 
geldt de volgende procedure: Onder de leiders en trainers van zowel niet-selectieteams als 
selectiegroepen wordt in het leeftijdsklasseoverleg door de Commissie Voetbalzaken aangegeven dat 
FC Zoetermeer bereid is een financiële bijdrage te leveren voor het volgen van een cursus uit het 
cursusaanbod van de KNVB.  
 
Ook wordt binnen de spelersgroep vanaf de O17 tot en met de seniorenselectie het volgen van de door 
de KNVB aangeboden Voetbaltechnische opleidingen gestimuleerd. Ten aanzien van het volgen van de 
scheidsrechterscursus geldt dat er de mogelijkheid bestaat om vanaf de O15 junioren een opleiding te 
volgen. Hiertoe wordt een actief wervingsbeleid gevoerd.  
 
Voor leden die een Voetbaltechnische opleiding willen volgen vindt er een gesprek plaats met het lid 
en de Commissie Voetbalzaken, waarin de verantwoordelijkheden van de cursist worden besproken. 
Voor wat betreft de Voetbaltechnische opleidingen meldt de Commissie Voetbalzaken het lid aan bij 
het bestuur. Indien de cursist de opleiding wil volgen op kosten van FC Zoetermeer wordt er door de 
penningmeester een opleidingsovereenkomst afgesloten. Na ondertekening van de overeenkomst 
kan het lid zichzelf aanmelden bij de KNVB.  
 
Wanneer een cursist zonder een geldende en gegronde reden de cursus voortijdig beëindigt dient de 
bijdrage van FC Zoetermeer in het cursusgeld te worden terugbetaald, dit is ook van toepassing als er 
na het behalen van het diploma de cursist besluit te vertrekken naar een andere vereniging of te 
stoppen. Hiervoor is een speciale regeling opgenomen in de opleidingsovereenkomst. Het bestuur zal 
uiteindelijk besluiten of deze regels gehanteerd worden.  
 
Wanneer de cursist de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen is hij/zij, bij gebleken geschiktheid, 
verplicht binnen FC Zoetermeer tenminste één volledig seizoen een team te begeleiden, te trainen, 
dan wel wedstrijden te leiden als scheidsrechter. Dit uiteraard afhankelijk van de gevolgde opleiding. 
Deze voorwaarden worden in de overeenkomst vastgelegd. Ten aanzien van de Voetbaltechnische 
opleidingen vinden er voortgangsgesprekken plaats tussen de cursist en de Commissie Voetbalzaken. 
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