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Inleiding 

 
Het jaar 2020 is een jaar geworden zoals niemand dat verwacht had en nooit zal vergeten. Na de eerste corona 
uitbraak dachten we met frisse moed en vol energie aan het nieuwe seizoen te beginnen. Helaas, de tweede 
uitbraak verstoorde al onze goede voornemens. Na leuke oefenpotjes in de verschillende leeftijdscategorieën 
startte op 20 september de competitie. Helaas werd na vier wedstrijden de competitie weer stilgelegd. Op dat 
moment was de kantine al 2 weken dicht. Over voetbal werd steeds minder gesproken! Corona was het 
gesprek van de dag. Gelukkig konden de trainingen nog “gewoon” doorgaan, helaas met veel beperkingen. In 
deze rare en onwerkelijke periode waar trainers/leiders elkaar weinig spreken en ook niet weten hoe de 
toekomst eruit gaat zien merken wij dat de structuur en onze ideeën over het opleiden van onze jeugd achter 
begint te raken. Daarom werd achter de schermen het “oude” JEUGDBELEIDSPLAN in een nieuw jasje gestoken. 
Met dit plan kunnen we weer onze jeugd opleiden waar FC Hoensbroek bekend om staat.  
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1. Beschrijving voetbalvereniging FC Hoensbroek 

 
FC Hoensbroek heeft zich als zelfstandige en goed georganiseerde voetbalclub gehandhaafd binnen de 
gemeenschap in Hoensbroek. In 2021 bestaat de club zelfs al 75 jaar. De “jubileumcommissie” is een jaar 
geleden begonnen met grootste plannen voor dit weekend maar het zal, gezien de corona perikelen een 
kleinschalig feest gaan worden.  
 
In totaal nemen momenteel 5 seniorenteams (4 heren, 1 dames 7x7) en 12 jeugdteams (1xO19, 1xO17, 2xO15, 
1xO13, 1xO12, 1xO11, 1xO10, 1xO9, 1xO8, 1xO7 en een meiden O15 8x8) wekelijks deel aan de diverse 
competities. FC Hoensbroek zal hierbij moeten worden bestuurd als een hechte en goed geleide voetbalclub. 
Bij FC Hoensbroek ontmoeten familie, vrienden, kennissen en relaties elkaar regelmatig in een ongedwongen 
en ontspannen sfeer. Met het vasthouden aan het voetballen binnen de gemeenschap Hoensbroek mogen we 
met een gerust hart de toekomst tegemoet zien. 
 

 
 
In dit beleidsplan is beschreven wat wij, als Jeugdcommissie, van de jeugdspelers en jeugdleiders/vrijwilligers 
verwachten om bovenstaande doelstellingen waar te maken. Ook is aangegeven wat van de Jeugdcommissie 
verwacht kan worden. Het jeugdbeleidsplan is een doelstelling c.q. richtlijn waarin wij ons willen begeven, 
maar nooit bindend. Men kan hier dus géén rechten aan ontlenen. Er zijn immers altijd andere zaken mogelijk, 
die afwijken van dit jeugdbeleidsplan noodzakelijk maken, als het algehele verenigingsbelang hierom vraagt. 
FC Hoensbroek is continu in beweging. Dit betekent dat het jeugdbeleidsplan ook regelmatig bijgesteld dient te 
worden. Het jeugdbeleidsplan is ondergeschikt aan het FC Hoensbroek beleidsplan. Indien er tegenstrijdige 
informatie in staat dan wordt dit jeugdbeleidsplan “overruled” door het FC Hoensbroek beleidsplan. Het 
technisch beleidsplan maakt onderdeel uit van dit jeugdbeleidsplan. 
 
FC Hoensbroek heeft haar sportpark in Hoensbroek aan de Frederikstraat gelegen in de wijk Nieuw-Lotbroek. 
Het sportpark bestaat uit: 
2 kunstgrasvelden (verlicht en te gebruiken als trainings- en wedstrijdveld) 
2 fietsenstallingen 
1 kantine 
1 keuken 
1 bestuurskamer annex wedstrijdsecretariaat 
7 kleedlokalen 
2 kleedlokalen voor de scheidsrechters 
1  materialen ruimte 
1 technische ruimte (incl. meterkast met schakelingen voor elektra speelveld verlichting) 
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2. Organisatiestructuur binnen de jeugdafdeling  

  
De Technische Jeugd Commissie bestaat op dit moment uit 3 personen: 

 Peter Douma (algehele technische coördinator); 

 William Hönen (coördinator bovenbouw, scheidsrechters coördinator en wedstrijdsecretaris) 

 Cor de Kort (coördinator onderbouw). 
 
Later in dit plan praten we over uitbreiding van deze commissie. De laatste paar jaar merken wij steeds meer 
dat het voor deze 3 personen bijna onmogelijk is om hun taken zo uit te voeren zoals het zou moeten. Er 
komen steeds meer randzaken bij waardoor het coördineren bijna onmogelijk is. 
 
 

2.1 Aanleiding Jeugdbeleidsplan  
 
FC Hoensbroek  is een vereniging met goede jeugdafdeling. Dit betekent dat er veel vrijwilligers in allerlei 
functies nodig zijn. Omdat niet alle vrijwilligers even goed opgeleid en gekwalificeerd zijn, is het noodzakelijk 
om een duidelijk structuur, functiebeschrijvingen, beleidsregels en dergelijke vast te leggen. Van groot belang is 
ook dat een ieder duidelijk weet wat FC Hoensbroek  met de jeugd voor ogen heeft en men dat volgens een 
bepaald beleid werkt.  
 
Het is in deze tijd met vele (sport)mogelijkheden moeilijk om jeugdleden te behouden. Leden zijn kritisch en 
men verwacht veel van een vereniging. Om geen onvervulbare verwachtingen te wekken zal er een duidelijk 
beleid en visie aanwezig moeten zijn. Tevens dienen ook randvoorwaarden (voor allen) geschapen te worden. 
Door middel van een Jeugd Beleids Plan (JBP) kan hieraan invulling worden gegeven. 
 
Een ander aspect is dat door de benodigde aantallen trainers het onmogelijk is om alleen gediplomeerde 
trainers te vinden. Er wordt vaak een beroep gedaan op goedwillende vrijwilligers zonder ervaringen en kennis 
van het voetbalspel. Om deze trainers adequaat te kunnen begeleiden is er een JBP ontwikkeld met een 
duidelijke structuur, taken, verantwoordelijkheden, beleid en functionarissen. 
 

 

3. Doelstelling Jeugdbeleidsplan  
 

3.1 Algemene doelstelling van de vereniging en jeugdafdeling 

 
De doelstelling van FC Hoensbroek:  

• een klimaat te scheppen waarin prestatie, recreatie en saamhorigheid samenkomen, gebaseerd op een 
goede organisatie en een gezonde financiële basis;  

• tevens is het streven van FC Hoensbroek om in elke leeftijdsklasse vertegenwoordigd zijn; 
• we willen ernaar streven om jeugdspelers zodanig op te leiden dat ze volwaardige senioren spelers 

worden. 
 
De vereniging streeft ernaar met alle standaardteams zo hoog mogelijk te voetballen door de voorwaarden te 
scheppen dat er gepresteerd kan worden, binnen de beperkingen die de club heeft qua accommodatie. Elk 
team wordt bijvoorbeeld in staat gesteld onder deskundige leiding te trainen. Daarnaast is ook een goede en 
uniforme (bege)leiding en coaching op de speeldagen vereist. De Technische Jeugd Commissie coördineert en 
bewaakt de FC Hoensbroek  maatstaven aangaande de voetbaltechnische aspecten en gedragsregels voor 
sportbegeleiders, opgesteld door NOC*NSF, onderschreven door de KNVB en FC Hoensbroek, en gepubliceerd 
op de website van FC Hoensbroek. 
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Naast de bovenstaande doelstelling heeft de jeugdafdeling haar specifieke doelstellingen:  
• het stimuleren van de beoefening van het jeugdvoetbal;  
• het bevorderen van de sociale, fysieke en mentale ontwikkeling van de jeugdleden.  

 
Een nadere detaillering van deze opstelling is:  

• de jeugdspeler moet plezier beleven aan het voetballen;  
• de jeugdspeler moet behouden blijven voor de club (als speler, coach, vrijwilliger);  
• de talentvolle jeugdspelers moeten doorstromen naar een hoger niveau;  
• de jeugdspeler moet zich thuis voelen bij de vereniging zodat de continuïteit van de vereniging 

gewaarborgd blijft.  
 
 

3.2 Doelstelling 

 
De doelstelling van het jeugdbeleidsplan is: 
 

 Zorgen voor een gestructureerd en duidelijk opleidingstraject voor de jeugd.  
Het jeugdbeleidsplan is een middel om invulling te geven aan de algemene doelstelling van de vereniging en de 
jeugdafdeling .  
 

 Creëren van organisatiestructuur. 
Door een heldere structuur neer te zetten, met daarbij per functionaris, de taken en verantwoordelijkheden te 
beschrijven is het voor een ieder duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt. Op deze manier worden er 
geen zaken dubbel gedaan dan wel worden er zaken ‘vergeten’. Het biedt ook de mogelijkheid om elkaar te 
kunnen aanspreken op wat wel en niet gedaan dient te worden.  
 

 Creëren van communicatiestructuur. 
Er zijn vele functionarissen werkzaam binnen de jeugd. Het is dan ook van groot belang dat een ieder goed op 
de hoogte is en gehouden wordt. Tevens is het van belang dat een ieder input kan leveren op de gang van 
zaken. Het is daarom noodzakelijk dat een communicatiestructuur wordt neergezet die dit ondervangt en er 
voor zorgt dat een ieder ‘op één lijn’ blijft. 
 

 Opleiden van jeugdvoetballers tot volwaardig (volwassen) voetballers. 
Het doel van het jeugdbeleidsplan is ook om richtlijnen te geven voor de opleiding van jeugdige voetballers. 
Het opleiden van jeugdvoetballers tot volwaardige volwassen spelers staat centraal in dit jeugdbeleidsplan. 
 

 Beleidsregels vastleggen.  
Het jeugdbeleidsplan heeft ook tot doel om (beleids)regels vast te leggen zodat er, over een langere periode, 
eenduidigheid van procedures bestaat. Vooral aspecten als selectiebeleid en begeleiding van jeugdvoetballers 
zijn zo belangrijk dat het zeer essentieel is om daar een eenduidig beleid in te voeren, gebaseerd op de 
doelstellingen van de vereniging en de jeugdafdeling in het bijzonder. 
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4. Het opleiden van voetballers 
 

4.1 Uitgangspunten van de club ten aanzien van het leren voetballen 

 
FC Hoensbroek wilt dat er op een positieve en constructieve wijze wordt omgegaan met mensen en 
kinderen/jongeren in het bijzonder. Dit betekent dat de begeleiding, naast een voetbaltechnische taak, een 
pedagogische taak heeft. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de begeleiding positief is. Een goed voorbeeld is 
voor de jeugd van groot belang. 
 
Pedagogische uitgangspunten:  

• maak bij spelers altijd onderscheid tussen het kind en het gedrag. Niet het kind afwijzen, wel het 
gedrag ter discussie stellen;  

• complimenten geven werkt veel beter dan mopperen of schelden;  

• praat met de kinderen/jongeren en leg uit wat je van ze verwacht.  
 
Zonder onderscheid te maken in leeftijdsgroepen heeft FC Hoensbroek de volgende uitgangspunten:  

• FC Hoensbroek leidt jeugdspelers op, op basis van een positieve benadering. Hierbij streven we naar 
spelplezier voor elk individu;  

• de ontwikkeling/opleiding van een individu gaat voor het belang van een team. Indien zijn psychische 
en fysieke mogelijkheden het toelaten, moet een jeugdspeler zo hoog mogelijk voetballen;  

• voor de standaard teams(1ste teams) zal de sportbeoefening onder deskundige leiding plaatsvinden 
(lees: gediplomeerde trainers). Voor de niet-selectieteams is het streven zo goed mogelijke leiding te 
hebben en daar waar nodig te ondersteunen;  

• van jeugdvoetballers wordt verwacht dat ze zich binnen en buiten het veld volgens de geldende 
normen gedragen; de normen zijn opgesteld door NOC*NSF, onderschreven door de KNVB en FC 
Hoensbroek, en gepubliceerd op de website van FC Hoensbroek.  

 
 

4.2 Uitgangspunten van de club t.a.v. het trainen en coachen van jeugdvoetballers  

 
Coachen is het beïnvloeden van het voetballen of van voetballers. Algemeen uitgangspunt hierbij is dat de 
trainer/coach tracht een positieve bijdrage te leveren aan de voetbalontwikkeling van jeugdvoetballers. 
Training en coaching moeten gebaseerd zijn op individuele leerdoelen maar ook op leerdoelen binnen een 
team.  
 
Zonder onderscheid te maken in leeftijdsgroepen heeft FC Hoensbroek de volgende uitgangspunten: 

• trainers worden geacht gericht oefenstof te geven; 
• een training bereid je thuis voor; 
• leidraad bij het geven van een training is dat er een optimale beleving dient te zijn;  
• veel herhalingen (met variatie) en rekening houdend met de leerdoelen van het individu en het team.  

 
Coachen is het beïnvloeden van het voetballen of van de spelers, het begint met waarnemen. Vanuit de 
wedstrijden kan een coach analyseren welke zaken door de voetballers aangeleerd moeten worden, daarbij 
wordt volgens een vast model een training samengesteld:  

• waar moet ik beginnen? (Hoe verdedigen? Of hoe doelpunten maken?);  
• wat wil ik met de training bereiken? (Schieten? Passeren?);  
• hoe kan ik het beste de training geven? (Wel of geen weerstanden?);  
• wat is het resultaat van de training? (Hebben ze wat geleerd?).  

 
De coach dient zich steeds af te vragen: 

• wordt het voetbal ook daadwerkelijk gespeeld door de jeugdspelers?  
• wordt het voetbalspel ook daadwerkelijk geleerd door de jeugdspelers?  
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• wordt er ook daadwerkelijk plezier beleeft aan het voetballen?  
Het is belangrijk voor de trainer/coach om zeer goed te kijken naar de leeftijd en mogelijkheden van een speler. 
Het mag duidelijk zijn dat het trainen/coachen van een O7-pupil anders is dan van een O19-junior. Voor 
verdere uitwerking zie bijlagen 1 t/m 4. 
 
 

4.3 Een vaste speelwijze als BLAUWE draad in de voetbalopleiding  
 
Om het voetballeerproces zo goed mogelijk te laten verlopen en de overgang van spelers tussen teams en 
leeftijdsgroepen zo klein mogelijk te maken, hecht FC Hoensbroek er waarde aan dat de jeugdteams volgens 
een vaste speelwijze spelen. FC Hoensbroek streeft naar een tactisch aanvallend concept waarbij het 
spelsysteem 1:4:3:3 het uitgangspunt is. Binnen dit spelsysteem kan, naar gelang de kwaliteiten van de 
beschikbare spelers en de samenstelling  kenmerken van de spelers. 
 
Uitgangspunten per leeftijdscategorie: 

• JO7: 4 tegen 4;       meer info in bijlage 1; 
• JO8: 6 tegen 6;        meer info in bijlage 2; 
• JO9: 6 tegen 6;       meer info in bijlage 2; 
• JO10: 6 tegen 6;       meer info in bijlage 2; 
• JO11: 7 tegen 7 (1:2:1:3);      meer info in bijlage 3; 
• JO12: 7 tegen 7 (1:2:1:3);     meer info in bijlage 3; 
• JO13: 11 tegen 11 (1:4:3:3);      meer info in bijlage 4; 
• JO15: 11 tegen 11 (1:4:3:3);     meer info in bijlage 4; 
• MO15: 11 tegen 11 (indien er genoeg meisjes zijn(1:4:3:3)); meer info in bijlage 4; 
• JO-17: 11 tegen 11 (1:4:3:3);      meer info in bijlage 4; 
• JO-19: 11 tegen 11 (voorkeur 1:4:3:3).     meer info in bijlage 4; 

 
Om oudere jeugdspelers ook kennis te laten maken met andere spelsystemen kan bij de standaard teams 
incidenteel gekozen worden voor een ander spelsysteem. Structureel afwijken van het spelsysteem kan alleen 
na overleg en met instemming van de technisch jeugdcoördinator.  
 
Binnen de vaste speelwijze is ook de manier van spelen cruciaal voor het opleiden van jeugdvoetballers. 
  
Voor FC Hoensbroek zijn 2 belangrijke uitgangspunten geformuleerd: 

 opbouwen van achteruit;  

 zo snel mogelijk weer de bal veroveren.  
 
De volgende aspecten verdienen ook de nodige aandacht:  

 bij de O17 en O19 ook wat meer accent leggen op de ‘omschakeling’.  
 
 

4.4 De individuele jeugdspeler versus het jeugdteam als geheel  
 
Voor de ontwikkeling van een speler vindt FC Hoensbroek het van belang dat iedere speler voldoende 
speelminuten krijgt. Uitgangspunt is dat iedereen evenveel aan voetballen toekomt.  
 
Behoudens disciplinaire maatregelen, ziekte of vakantie hanteert FC Hoensbroek hierbij de volgende 
uitgangspunten: 

 Vanaf de Mini's t/m de O12 hebben alle spelers per wedstrijd evenveel speelminuten;  

 bij de standaard teams O13 t/m O19 geldt het uitgangspunt dat het beste team de wedstrijd begint;  

 heb oog voor de “mindere” spelers door ze speeltijd te geven; 



  

JEUGD 
 

J E U G D B E L E I D S P L A N  F C  H O E N S B R O E K  2 0 2 0  
 

Pagina 9 

 indien een speler van een eerste-jeugdstandaard team (in plaats van het meespelen met dit team) 
meespeelt met het tweede-jeugdstandaard team, is het de bedoeling dat deze speler ‘in principe’ de 
gehele wedstrijd speelt bij het tweede-jeugdstandaard team.  

Trainers dienen rekening te houden met het feit dat we jeugd opleiden, met andere woorden ook spelers die 
regelmatig wissel staan moeten voldoende aan spelen toekomen. Dit kan op verschillende manieren 
ondervangen worden, bijvoorbeeld door mee te spelen met een ander team of door het spelen van 
oefenwedstrijden in het eigen team. 
 
 

4.5 Standaard en niet-standaardvoetbal  
 
FC Hoensbroek zal afhankelijk van de selectiecriteria zoals aanleg, gedrag, motivatie en voetbaltechnische 
vaardigheid de jeugdvoetballers indelen in “standaard” en “niet-standaard teams” (recreatief). Opleiding en 
spelplezier staan voorop, waarbij echter wel prestaties worden verwacht van spelers. Het resultaat van de 
wedstrijd is ondergeschikt aan het neerzetten van een goede prestatie als speler en als team. Een goed 
evenwicht in plezier, opleiding en resultaat is het uitgangspunt. 
 
 

5. Selectiebeleid  

 
Binnen FC Hoensbroek vindt selectie plaats.  
De bedoeling van het selecteren is om iedere voetballer de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op eigen 
niveau. Een speler die op te laag niveau speelt verveelt zich en wordt lui. Een speler die op niveau moet 
presteren dat hij niet aan kan komt onder een dusdanige druk te staan dat van het ontwikkelen geen sprake 
meer is.  
Selecteren zal de kwaliteit van het individu en het team bevorderen. Een belangrijk uitgangspunt is wel dat het 
plezier in het voetballen moet blijven bestaan. Het selectiebeleid geldt voor de O19 t/m de O9. Bij het 
selectiebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Vanaf dat de meisjes op een grootveld 
gaan voetballen wordt er(als er genoeg meisjes zijn) een meisjes team gemaakt. 
 
 

5.1 Selectiecriteria 
 
Uitgangspunt bij het selecteren is dat het gaat om de individuele ontwikkeling van de speler.  
 
De volgende criteria dienen in acht worden genomen bij het selecteren: 

 leeftijd van de speler;  

 gedrag van de speler, (zie bijlage 10gedragscodes voor sporters); 

 analyse van de speler aan de hand van een beoordelingsformulier (door trainer ingevuld, wordt aan het 
einde van een seizoen uitgegeven aan de trainers).  Zie bijlage 5; 

 trainingsopkomst;  

 trainingsinzet;  

 inbreng in de groep.  
 
 

5.2 Van junioren naar senioren: criteria voor de overgang 
 
Als criterium hierbij geldt de leeftijd van de speler.  
Het kan zijn dat het voor de ontwikkeling van een jeugdspeler beter is om eerder door te stromen naar de 
senioren. Hij moet daar dan ook mentaal en fysiek aan toe zijn. Bij een eventuele overgang dient hij in de A-
selectie opgenomen te worden. Is dat voor hem niet haalbaar, dan zal hij zijn wedstrijden, bij de jeugd, in de 
JO19-1 spelen. Eenmaal per week meetrainen bij de senioren blijft een mogelijkheid.  
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Criteria bij het vervoegd doorschuiven naar de senioren van een jeugdspeler gelden de volgende regels: 

 in alle situaties dient in overleg met direct betrokkenen (trainer 1e elftal, trainer JO19-1, coördinator 
bovenbouw  en speler in kwestie) een oplossing worden gezocht;  

 in principe behoort een O19 of O17 in de desbetreffende categorie te spelen;  

 de jeugdspeler moet er aan toe zijn om in de senioren te spelen, zowel fysiek als mentaal;  

 indien een speler uitzonderlijke kwaliteiten bezit, dan kan hij aan het eind van het seizoen (in overleg 
met de O19 en O17 trainer, coördinator bovenbouw  en hoofdtrainer) vervroegd doorgeschoven 
worden aan de 1e selectie;  

 indien het geen consequenties heeft voor het voortbestaan van een team, kan er in overleg besloten 
worden een speler tijdens het seizoen door te schuiven naar de senioren, met inachtneming van 
bovengenoemde criteria;  

 indien een speler definitief wordt toegevoegd aan de 1e selectie en later alsnog buiten de selectie valt, 
dient de speler te worden teruggeplaatst naar de JO19-1;  

 de coördinator bovenbouw begeleidt de jeugdspelers bij hun stap naar de senioren;  
 
Bij de overgang van jeugdspelers naar de senioren zal door de hoofdtrainer, in samenspraak met de JO19-1 
trainer en de coördinator bovenbouw worden bepaald welke spelers overgaan naar de selectie. Deze spelers 
en de spelers die overgaan naar een recreatie-elftal zullen hiervan op de hoogte worden gebracht door de 
JO19-1 trainer. 
 
 

5.3 Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdvoetballers 
 
Voorop staat dat de ontwikkeling van het individu voor het elftalbelang gaat.  
 
Het beoordelen van spelers: 

 zal gedurende het hele seizoen door trainers, leiders en technische coördinatoren plaatsvinden;  

 alle trainers vullen elk kwartaal een teamscan(bijlage 6) in en bespreken dit met de technische 
coördinator  

 alle trainers en leiders vullen voor alle spelers elk half jaar een beoordelingsformulier (bijlage 5, of 
digitaal) in en bespreken dit met de technische coördinatoren van de betreffende leeftijdscategorie;  

 de technische commissie zal samen met de (keeper)trainers de selectie samenstellen, mede op basis 
van de beoordelingsformulieren;  

 per seizoen zal de technische commissie een aantal besprekingen beleggen met de desbetreffende 
trainers;  

 bij het indelen van de selectie geldt ook: Mocht blijken dat een eerstejaars speler net zo goed of beter 
is als een tweedejaars speler, dan krijgt de eerstejaars voor zijn ontwikkeling de voorkeur.  

 
 

5.4 Organisatie selectiebeleid 
 
Het “vervroegd” doorschuiven van spelers naar een ander elftal (bijvoorbeeld van JO17-1 naar JO19-1) zal 
alleen plaatsvinden indien dit voor de ontwikkeling van de individuele speler het beste is. De voorkeur gaat uit 
om dit dan te laten plaatsvinden in de winterstop. Indien een speler definitief wordt toegevoegd aan een hoger 
standaard team en later alsnog buiten de selectie valt, dient de speler te worden teruggeplaatst naar het 
standaard team van zijn leeftijdscategorie.  
 
Per leeftijdscategorie (O19 t/m O13) is het eerste team het standaard team (JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1). 
Eén en ander is wel afhankelijk van het aanwezige potentieel. Het deel uitmaken van een standaard team is 
niet vrijblijvend. Zo zal een speler verplicht twee keer in de week moeten trainen. De keeper dient naast de 
keeperstraining eenmaal met de groep te trainen. Bij de onderbouw (JO12-1 t/m JO7) zijn ook standaard teams 
maar daar staat plezier voorop, uiteraard spelen de “betere” spelertjes op een “1ste” team. 
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Het streven is om de jeugdteams (JO19 t/m JO13) uit ongeveer 15 spelers (14 spelers + 1 keeper) en in de O12 
en O11 uit 11 spelers, de O10, O9 en O8uit 9 spelers en de O7 uit 4 of spelers te laten bestaan. Bij de eerste-
selectieteams (O19-1, O17-1, O15-1, O13-1) is het mogelijk dat de desbetreffende selectie uit grotere aantallen 
bestaat (bijvoorbeeld 16 spelers + 2 keepers). Per leeftijdscategorie dient de mogelijkheid geboden te worden 
om recreatief te voetballen.  
 
Het selecteren gebeurt met behulp van het onderstaande stappenplan: 

 december (winterstop)  
beoordeling van de speler over de eerste seizoenshelft met behulp van het beoordelingsformulier 
(bijlage 5, of digitaal). Dit wordt gedaan aan de hand van bijeenkomsten met trainers en leiders; 

 medio februari  
de coördinatoren, technische commissie leden en de wedstrijdsecretaris maken per leeftijdscategorie 
de ‘nieuwe’ ledenlijsten. Er komt een duidelijk beeld in aantallen spelers per leeftijdscategorie;  

 eind mei begin juni  
de voorlopige indeling moet klaar zijn (zowel standaard als niet-standaard teams). De voorlopige 
indeling van de selectieteams zal per leeftijdscategorie uit één groep bestaan (bijv. 1 totale JO15 van ± 
28 spelers en keepers, wordt in later stadium uitgesplitst in JO15-1 en JO15-2); 

 augustus/september  
per leeftijdscategorie traint de totale selectiegroep enkele weken samen. Een week voor aanvang van 
de competitie dient de selectie opgesplitst te worden (bijv. totale O15 wordt opgesplitst in JO15-1 en 
JO15-2).  

 
Een mogelijkheid is dat de trainer van een standaard team kiest voor een qua aantal grotere groep spelers bij 
het eerste standaard team. Per wedstrijd zullen dan door middel van een roulatiesysteem enkele spelers met 
het tweede standaard team meespelen. De speler die dan vanuit de eerste-selectie-groep met de tweede-
selectie-groep meespelen dienen te allen tijden in de ‘basis’ te starten, tenzij disciplinaire redenen een rol 
spelen.  
 
De JO7(4 tegen 4):  

Gewoon lekker laten spelen, geen selectie toepassen. 
 
De JO8 t/m JO10(6 tegen 6) en de JO11 en JO12(8 tegen 8): 

Bij inschrijving van nieuwe leden wordt geselecteerd op leeftijd. Dit zal gebeuren door spelers met hetzelfde 
geboortejaar zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. Bijkomend voordeel is dat er elftallen ontstaan die voor een 
groot deel als groep t/m de O13 samen kunnen blijven voetballen. 
Hier zal geselecteerd worden zoals beschreven in de selectiecriteria. Er zal doorgeselecteerd worden zodat 
iedere speler op zijn eigen niveau speelt. 
 

 
De JO13 t/m JO19(11 tegen 11):  

Ook hier geldt dat er geselecteerd wordt volgens de selectiecriteria. Indien het voor de ontwikkeling van een 
speler beter is om naar een oudere leeftijdscategorie door te stromen, dient hij wel een toegevoegde waarde 
voor het hogere eerste team te zijn. Voorbeeld: een JO13-1 speler kan naar een JO15-1 team vervroegd 
doorstromen, maar niet naar een JO15-2. Mocht de desbetreffende speler geen toegevoegde waarde zijn, dan 
zal hij wedstrijden met zijn leeftijdsgenoten spelen. Wel kan hij één keer per week mee blijven trainen bij de 
oudere leeftijdscategorie. Dit wordt overlegd met de trainers en coördinator. 
Gestreefd wordt om bij de lagere elftallen alles op hetzelfde niveau te laten spelen. 
 
Nieuwe leden: 
Indien er tijdens het seizoen nieuwe spelers zich aanmelden, dan zal bekeken worden of er plaats is. Bij ruimte 
zal de betreffende speler in een team geplaatst worden. Wanneer alle teams ‘vol’ zitten zal de speler (nog) niet 
geplaatst worden. Hij heeft wel de mogelijkheid om te trainen en er zal een beroep op hem gedaan worden 
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indien er een tijdelijk tekort zich voordoet (bijv. blessures, schorsingen, ziekte e.d.). Zodra er een plek is zal hij 
worden ingedeeld bij het betreffende team. De mogelijkheid om een nieuw team in te schrijven (zeker bij 
meerdere aanmeldingen) zal altijd worden bezien, vooral in de winterstop bij de indeling van de 
voorjaarscompetitie. 
 

5.5 Spelersuitwisseling 
 

Bij een tekort aan spelers op de wedstrijddag, gelden de volgende uitgangspunten: 
 

 de JO19-1 kijkt naar de JO19-2(als er een 2de team is) anders naar de JO17-1; 

 de JO17-1 kijkt naar de JO17-2(als er een 2de team is) anders naar de JO15-1; 

 de JO15-1 kijkt naar de JO15-2(als er een 2de team is) anders naar de JO13-1; 

 de JO13-1 kijkt naar de JO12-1; 

 enz enz. 
 
Het uitwisselen van spelers dient altijd te gebeuren in samenspraak met de betreffende trainers en afwijken 
van de uitgangspunten kan alleen na toestemming van de coördinator.  
Ook bestaat er de mogelijkheid dat een speler, welke deze speeldag veel op de bank heeft gezeten meedoet 
met een ander team, waarvoor hij speelgerechtigd is. 
 
 

6 Het begeleiden van kinderen en jongeren in een voetbalvereniging  
 

6.1 De verantwoordelijkheid van de voetbalvereniging voor de jeugd  
 
Naast het opleiden van de jeugdvoetballers in de voetbaltechnische zin heeft het jeugdkader ook een 
verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Dat betekent dat degene die de 
begeleiding van jeugdspelers op zijn schouders heeft genomen vooral een pedagogische taak heeft. Belangrijk 
is dat het jeugdkader voorbeeldgedrag vertoont en dat het toeziet dat de geldende waarden en normen van FC 
Hoensbroek nageleefd worden door de jeugdspelers. Dit is terug te vinden in het “normen en waarden plan” 
van FC Hoensbroek. Ook heeft FC Hoensbroek “gedragscodes” uitgeschreven. Trainers, leiders, nieuwe leden 
zullen deze ontvangen.  
 
FC Hoensbroek vindt het belangrijk dat de begeleiding op de hoogte is van de thuissituatie van spelers. 
Ouder(s) en/of spelers hebben de verantwoordelijkheid om de begeleiding op de hoogte te houden van 
relevante gebeurtenissen die het gedrag van een kind of jongere kunnen beïnvloeden. De leiders en trainers 
zijn daarvoor de eerst verantwoordelijken, zij spreken met de spelers en ouders. Trainers en leiders dienen 
problemen met spelers en/of ouders te melden aan de daarvoor verantwoordelijke commissie Sportiviteit & 
Respect of aan de coördinator). 
 
De commissie Sportiviteit & Respect wordt uitvoerig beschreven in een eigen document. Dit is terug te vinden 
op de website van FC Hoensbroek en ligt ook in de kantine. 
 
 

6.2 Begeleiding bij de overgang van junioren naar senioren  
 
De leeftijdscategorie O19 kan worden gezien als de laatste opleidingsklasse van de jeugdafdeling, maar ook het 
derde en tweede seniorenteam zijn opleidingselftallen voor het eerste team.  
Er is voor gekozen dat junioren (O19 en eventueel O17) vervroegd doorgeschoven kunnen worden naar de 
selectie van het eerste elftal. In overleg met de technische commissie, selectietrainers en speler wordt bepaald 
of hij alleen met de selectie meetraint (en met zijn eigen team de competitie afmaakt) of dat hij helemaal 
overgaat naar de selectie van het eerste elftal.  
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Spelers van standaard en niet-standaardteams, die vanwege de leeftijdsgrens de overstap naar de senioren 
dienen te maken, worden in overleg met de Technische Commissie geplaatst in een (standaard)team. Dit gaat 
tevens in overleg met de betrokken speler. 
 
 

6.3 De lichamelijke gezondheid van de jeugdspelers  
 
Sporten is gezond, ook voor de jeugd. Nog belangrijker is dat sporten (voetbal) ook leuk is en een prima middel 
om allerlei psychische, sociale en maatschappelijke problemen aan te pakken of zelfs te voorkomen. Voetbal is 
natuurlijk ook een contactsport en brengt daardoor extra risico’s met zich mee. FC Hoensbroek heeft richtlijnen 
opgesteld met betrekking tot blessures bij de jeugd.  
 
Hier volgen de belangrijkste:  

 jeugdspelers spelen nooit door bij een blessure, zonder dit te melden aan de leider of de trainer;  

 de trainer bepaalt, in overleg met verzorger eerste elftal en ouders, hoe er in het geval van een 
blessure gehandeld wordt;  

 FC Hoensbroek is terughoudend met tapen, met als doel eerder te voetballen na een blessure. 
Preventief tapen gaat in overleg met de verzorger.  

 de verzorger of fysiotherapeut van het eerste elftal geeft advies en behandelt een blessure;  

 bij twijfel is het belangrijk om de huisarts of een specialist te raadplegen;  

 jeugdspelers volgen het advies van verzorger, fysio of huisarts/specialist op;  

 jeugdspelers kunnen weer voetballen als de blessure genezen is. 
 
Spelers zorgen, in samenspraak met de trainer/leider, voor maatregelen om blessures te voorkomen.  
 
Preventieve maatregelen zijn:  

 jeugdspelers trainen en voetballen met scheenbeschermers;  

 voor een wedstrijd of training hebben jeugdspelers altijd een warming-up;  

 na de wedstrijd of training wordt een cooling-down sterk aangeraden.  
 
FC Hoensbroek streeft ernaar dat tijdens de sportactiviteiten van de vereniging één of meerdere personen 
dienst hebben die EHBO kunnen toepassen. 
 
 

7 Werving en opleiding jeugdkader  
 

7.1 Gedragscodes voor jeugdtrainers en leiders 

 
Om een functie binnen het jeugdkader te vervullen zijn specifieke competenties benodigd. Indien er meerdere 
competenties nodig zijn, wordt er gesproken van een profielschets. Er is voor gekozen om in dit hoofdstuk niet 
alle profielschetsen per jeugdkaderlid te beschrijven. De gedragscodes voor de jeugdtrainers en leiders  worden 
wel beschreven. Uiteraard is een aantal ‘standaard’ competenties nodig indien men met de jeugd wil werken. 
Praktische tips voor trainers en leiders zijn te vinden in bijlage 7. 
  
Hieronder staan de gedragscodes. 

 
Een trainer/leider:  

 ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING: Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.  

 KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN: Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en 
richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. 
Bijvoorbeeld door ze deze regels te laten lezen.  
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 IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES: Vermeld alle 
relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Geeft aan bij de coördinator wanneer 
een speler herhaaldelijk de fout in gaat. Scheidsrechters van FC Hoensbroek geven in eerste instantie 
geen kaarten maar tijdstraffen(een tijdstraf mag gezien worden als een gele kaart). Tijdstraffen worden 
bijgehouden door de trainers/coaches en worden doorgegeven aan de coördinator. Bij herhaaldelijke 
tijdstraffen door dezelfde personen volgen sancties. Denk hierbij aan schorsingen van wedstrijden. Bij 
overtredingen die normaal gezien direct ROOD zijn wordt de speler uit het veld verwijderd en is deze 
altijd de eerstvolgende wedstrijd geschorst.(gebruik hiervoor het formulier: “MELDINGSFORMULIER 
CONFLICTEN/INCIDENTEN”(bijlage 8), en geef dit aan de coördinator. Gebeurd dit een tweede keer door 
dezelfde speler, krijgt deze speler een officiële waarschuwing van het bestuur. Bij een derde keer wordt 
de speler voor de rest van het seizoen geschorst. 

 IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN 
POSITIE NIET: Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. 
Onthoud je van elke vorm van (macht)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend 
gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele 
handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.  

 TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende 
opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 
Sluit niemand buiten en wees tolerant.  

 IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN 
WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT: Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, 
onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.  

 ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN: Zie toe op de naleving van de reglementen, de 
huisregels, deze gedragscode en andere normen.  

 IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN: Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel 
niet om signalen door te geven aan de coördinator of bestuurslid.  

 VRAAGT EEN VOG AAN(VERKLARING OMTRENT GEDRAG): Deze is gratis en wordt door FC Hoensbroek 
aangevraagd voor betreffende trainer/leider. 

 DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL, ROOKT NIET, DRAAGT 
SPORTKLEDING(FC HOENSBROEK) EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN 
ALCOHOL WORDT GEDRONKEN, NIET GEROOKT WORDT IN WEDSTRIJDKLEDING OF TRAININGSPAK. 

 ONDERTEKEND HET FORMULIER: GEDRAGSCODES VOOR TRAINERS EN LEIDERS. Zie bijlage 9 
 
 

7.2 De profielschetsen voor de trainers en leiders 

 
JO19 en MO19 train(st)er en leid(st)er: 
Vereist: 

 ervaring hebben als jeugdtrainer;  

 dient het jeugdbeleidsplan en de gedragscodes voor trainers en leiders te onderschrijven;  

 een voetbalprobleem kunnen oplossen (tactisch en technisch);  

 oefenstof van makkelijk naar moeilijk maken (methodiek);  

 oefenstof goed kunnen uitleggen (didactiek);  

 tactische wedstrijdvoorbereiding kunnen geven;  

 communicatief vaardig zijn;  

 bereidheid om minimaal 8 uur in de week aanwezig te zijn (2x trainen en wedstrijd);  

 bereidheid om minimaal 1 jaar de functie uit te voeren  

 in het bezit zijn Jeugd Voetbal Trainer (JVT) of Trainer Coach 3 (TC3) voor jeugd of senioren;  
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JO17 en MO17 train(st)er en leid(st)er: 
Vereist: 

 ervaring hebben als jeugdtrainer;  

 dient het jeugdbeleidsplan en de gedragscodes voor trainers en leiders te onderschrijven;  

 een voetbalprobleem kunnen oplossen (tactisch en technisch);  

 oefenstof van makkelijk naar moeilijk maken (methodiek);  

 oefenstof goed kunnen uitleggen (didactiek);  

 tactische wedstrijdvoorbereiding kunnen geven;  

 communicatief vaardig zijn;  

 bereidheid om minimaal 8 uur in de week aanwezig te zijn (2x trainen en wedstrijd);  

 bereidheid om minimaal 1 jaar de functie uit te voeren  

 in het bezit zijn, of het willen behalen van Jeugd Voetbal Trainer (JVT) of Trainer Coach 3 (TC3) voor 
jeugd of senioren;  
 

JO15 en MO15 train(st)er en leid(st)er: 
Vereist: 

 ervaring hebben als jeugdtrainer;  

 dient het jeugdbeleidsplan en de gedragscodes voor trainers en leiders te onderschrijven;  

 een voetbalprobleem kunnen oplossen (tactisch en technisch);  

 een kind kunnen leren voetballen vooral door uitleggen en voordoen (techniek);  

 oefenstof van makkelijk naar moeilijk maken (methodiek);  

 les kunnen geven aan kinderen (didactiek);  

 communicatief vaardig zijn;  

 bereidheid om minimaal 6 uur in de week aanwezig te zijn (2x trainen en wedstrijd);  

 bereidheid om minimaal 1 jaar de functie uit te voeren  

 in het bezit zijn, of het willen behalen van Jeugd Voetbal Trainer (JVT) of Trainer Coach 3 (TC3) voor 
jeugd of senioren;  

 
JO13 en MO13 train(st)er en leid(st)er: 
Vereist: 

 ervaring hebben als jeugdtrainer  

 dient het jeugdbeleidsplan en de gedragscodes voor trainers en leiders te onderschrijven;  

 een kind kunnen leren voetballen vooral door uitleggen en voordoen (techniek);  

 oefenstof van makkelijk naar moeilijk maken (methodiek);  

 les kunnen geven aan kinderen (didactiek);  

 communicatief vaardig zijn;  

 bereidheid om minimaal 8 uur in de week aanwezig te zijn (2x trainen en wedstrijd);  

 bereidheid om minimaal 1 jaar de functie uit te voeren;  

 staat open voor het willen behalen van Jeugd Voetbal Trainer (JVT).  
 
JO12 en JO11 train(st)er en leid(st)er: 
Vereist: 

 ervaring hebben als jeugdtrainer  

 dient het jeugdbeleidsplan en de gedragscodes voor trainers en leiders te onderschrijven;  

 een kind kunnen leren voetballen vooral door uitleggen en voordoen (techniek);  

 oefenstof van makkelijk naar moeilijk maken (methodiek);  

 les kunnen geven aan kinderen (didactiek);  

 communicatief vaardig zijn;  

 bereidheid om minimaal 6 uur in de week aanwezig te zijn (2x trainen en wedstrijd);  

 bereidheid om minimaal 1 jaar de functie uit te voeren ; 

 staat open voor het willen behalen van Jeugd Voetbal Trainer (JVT).  
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JO10 t/m JO7 train(st)er en leid(st)er: 
Vereist: 

 ervaring hebben als jeugdtrainer  

 dient het jeugdbeleidsplan en de gedragscodes voor trainers en leiders te onderschrijven;  

 een kind kunnen leren voetballen vooral door uitleggen en voordoen (techniek);  

 op een speelse manier training kunnen geven (alles met een bal);  

 les kunnen geven aan kinderen (didactiek);  

 communicatief vaardig zijn;  

 bereidheid om minimaal 6 uur in de week aanwezig te zijn (2x trainen en wedstrijd);  

 bereidheid om minimaal 1 jaar de functie uit te voeren.  

 staat open voor het willen behalen van Jeugd Voetbal Trainer (JVT).  
 
Geen standaardteam train(st)ers en leid(st)ers: 

 ervaring hebben als jeugdtrainer  

 dient het jeugdbeleidsplan en de gedragscodes voor trainers en leiders te onderschrijven;  

 een kind kunnen leren voetballen vooral door uitleggen en voordoen (techniek);  

 op een speelse manier training kunnen geven (alles met een bal);  

 les kunnen geven aan kinderen (didactiek);  

 dient ‘open te staan’ voor ondersteuning vanuit de club;  

 moet zo goed als mogelijk communicatief zijn;  

 moet de intentie hebben kinderen plezier te geven;  

 zal de normen en waarden van de club zo goed mogelijk ‘hoog in het vaandel’ hebben. 

 staat open voor het willen behalen van Jeugd Voetbal Trainer (JVT).   
 

 
7.3 Het werven van nieuwe kaderleden  

 
Het is in ieders belang dat een functie vervuld wordt door iemand met de daarvoor vereiste capaciteiten. Aan 
een aantal functies zijn specifieke eisen en/of diploma’s verbonden. Bij deze functies kan gemakkelijker 
bekeken worden of een persoon voldoet aan de eisen en geschikt is. Bij het merendeel van de functies is dit 
niet het geval. Een functie dient zodanig beschreven te worden dat het voor kandidaten duidelijk wordt wat er 
van ze verwacht wordt. Hierdoor kunnen ze zelf goed bepalen of ze voor de functie de capaciteiten hebben. 
Een vacature zal als eerste gepubliceerd dienen te worden op de website van de vereniging. Dit biedt voor een 
ieder de mogelijkheid om te reageren. Mocht een dergelijke advertentie geen resultaat opleveren, dan kan er 
besloten worden om zelf een aantal kandidaten te benaderen. De laatste mogelijkheid is om een advertentie te 
plaatsen in de lokale en andere (sociale) media. 
 
Het bovenstaande geeft het globale proces weer van het vullen van een vacature. De invulling van wie doet 
wat en wie beslist, zal afhangen om welk functie het gaat. In principe heeft het bestuur de beslissende stem. De 
technische commissie heeft een adviserende rol richting het bestuur, als het gaat om de technische functies. 
Voor de organisatorische functies zullen de coördinatoren per leeftijdscategorie de functies invullen.  
 
Bij het benaderen van mogelijke kandidaten is het belangrijk een reëel beeld te schetsen. Uiteraard dient 
aangegeven te worden dat het tijd kost, maar anderzijds kan men er ook veel voor terugkrijgen. Het biedt een 
stuk ontplooiing en men kan bestuurlijke, organisatorische en sociale ervaring opdoen. Tevens kan men er 
leuke contacten door krijgen. Kortom, het moet duidelijk zijn dat men niet alleen iets geeft, maar er ook iets 
voor terugkrijgt. 
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7.4 Interne en externe opleidingsactiviteiten  
 
Een belangrijk onderdeel van een goed vrijwilligersbeleid is het opleiden van het kader. Opleidingen zorgen 
niet alleen voor een beter kader, ook worden mensen enthousiast wat leidt tot een toename van het aantal 
vrijwilligers.  
 
De opleidingen zijn op te splitsen in twee soorten: 
Interne opleidingen, voorbeelden zijn: 

 thema-avond voor trainers en leiders;  

 Interne trainersopleiding voor jeugdtrainers.  
 
Externe opleidingen, voorbeelden zijn: 

 opleiding Jeugdvoetballeider (KNVB);  

 opleiding pupillen of juniorentrainer (KNVB);  

 opleiding seniorentrainer (KNVB);  

 opleiding scheidsrechter.  
 
De opleidingskosten kunnen in overleg betaald worden door FC Hoensbroek.  Hier staat tegenover dat, 
afhankelijk van de gemaakte kosten door de vereniging, het lid dat de opleiding heeft gevolgd, één of meerdere 
jaren binnen de club actief blijft. 
 

 
8 Taken en verantwoordelijkheden jeugdkader  

 
In dit hoofdstuk worden de taken en verantwoordelijkheden beschreven. Alleen de belangrijkste taken en 
verantwoordelijkheden worden beschreven. 
 
Algemene uitgangspunten voor alle kaderleden:  

 men dient het JBP en de gedragscodes te onderschrijven;  

 men dient te beseffen dat men vertegenwoordiger is van FC Hoensbroek en zich ook zodanig gedraagt, 
volgens de geldende regels.  

 
 

8.1 Taken en verantwoordelijkheden bestuurlijk en coördinerend jeugdkader  
 
Algemeen:  

 leiding geven aan de gehele jeugdafdeling en zorgen dat de gestelde regels in acht worden genomen en 
uitgevoerd;  

 in het kader van het totale jeugdbeleid een beleidsvisie ontwikkelen voor de langere termijn en deze 
beleidsvisie ook bewaken met betrekking tot de uitvoering en jaarlijks evalueren;  

 het onderhouden van contacten aangaande wedstrijden en eventueel daaraan verbonden problemen 
met het bondsbestuur van de KNVB en/of betreffende clubs.  

 
Taken en verantwoordelijkheden hoofd jeugdzaken: 

 is eindverantwoordelijk voor diverse overlegsituaties met jeugdcommissies, ouders, jeugdleiders, 
coördinatoren, enz. 

 
Taken en verantwoordelijkheden wedstrijdsecretarissen:   

 is verantwoordelijk voor een goede communicatie binnen de jeugdafdeling;  

 neemt deel aan vergaderingen met de jeugdcommissie;  

 het verantwoordelijk zijn voor de wedstrijden van zijn of haar leeftijdscategorie;  
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 het verzorgen van de wedstrijdlijsten/wedstrijdformulieren en eventuele rapportages;  

 contact onderhouden met de begeleiders van de diverse teams;   

 het organiseren van de ‘pupil van de week’ bij thuiswedstrijden van het eerste elftal.  
 
Taken en verantwoordelijkheden coördinator scheidsrechters jeugd:  

 zorgdragen voor het aanstellen van scheidsrechters bij thuiswedstrijden.  
 
Taken en verantwoordelijkheden coördinator:   

 aanstellen leiders/begeleiders jeugdteams; 

 aanspreekpunt leiders/begeleiders voor wat betreft algemene zaken;  

 indelen nieuwe leden gedurende het seizoen; 

 Informeren technische commissie, mede aan de hand van beoordelingsformulieren; 

 verantwoordelijk voor (digitale) spelerspassen door contacten met wedstrijdsecretaris; 

 Zorgdragen voor ontvangst jeugdteams die kampioen geworden zijn. 
 
Taken en verantwoordelijkheden technische commissie:  

 verantwoordelijk voor de uitvoering  van het gehele technisch beleid bij de jeugd (voetbal inhoudelijke 
zaken);  

 verantwoordelijk voor inventarisatie en het beheer van ballen, (sponsor)kleding (incl. hesjes) en overig 
materiaal; 

 het evalueren van en eventueel voorstellen doen tot bijstelling van het jeugdbeleidsplan;  

 het selectiebeleid uitvoeren en evalueren;  

 het begeleiden/ondersteunen van trainers;  

 leiders en begeleiders van niet-selectieteams technisch ondersteunen waar nodig/gewenst;  

 het ondersteunen van het bestuur bij de beoordeling en werving jeugdkader, vooral de trainersstaf;  

 het houden/bijwonen van overleg met trainers, technische commissie en jeugdcommissie;  

 het geven van voorlichting/uitleg met betrekking tot het jeugdbeleidsplan;  

 eindverantwoordelijk voor de elftalindelingen bij de jeugd; 

 verantwoordelijk budget opleidingen. 
 
 

8.2 Taken en verantwoordelijkheden jeugdtrainers  
 
Trainers standaard elftallen:  

 zijn verantwoordelijk voor de groep die men traint, coacht en begeleidt;  

 zijn eindverantwoordelijk voor de standaard teams uit zijn/haar groep;  

 zijn verantwoordelijk voor hun oefenstof en leggen verantwoording af bij de Technisch 
Jeugdcoördinator;  

 bezoeken de uitgeschreven vergaderingen en dragen daarin hun verantwoording als trainer;  

 de selectietrainer traint twee- of driemaal in de week en coacht tijdens wedstrijden;  

 is verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde (trainings)materialen.  
 
Trainers niet-standaard elftallen:  

 zijn verantwoordelijk voor de groep die men traint, coacht en begeleidt;  

 trainen wat in overleg met hen is afgesproken;  

 is verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde (trainings)materialen.  
 
Trainers voor doelverdedigers:  

 zijn verantwoordelijk voor de keepers die hij/zij traint en begeleidt;  

 trainen minimaal eenmaal per week de doelverdedigers;  

 bezoeken de uitgeschreven vergaderingen en dragen daarin hun verantwoording als trainer;  
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 zijn verantwoordelijk voor de oefenstof en leggen verantwoording af bij de Technisch 
Jeugdcoördinator;  

 zijn verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde (trainings)materialen. 
 
 

8.3 Taken en verantwoordelijkheden jeugdleiders  
 
Jeugdleiders:  

 zijn verantwoordelijk voor de groep die men begeleidt;  

 treden buiten het speelveld op als vertegenwoordiger van het verenigingselftal of team;  

 zij begeleiden hun team vanaf het vertrekpunt tot aan het tijdstip van terugkomst, ook het vervoer valt 
onder hun verantwoording;  

 stellen het kind centraal voor zijn/haar sport, sportplezier gaat voor de must om te winnen;  

 zorgen dat hun team zowel uit als thuis, tijdig aanwezig is op het speelveld in het juiste tenue;  

 in geval van waarschuwingen, veldverwijderingen of staken van de wedstrijd zorgen zij dat de 
benodigde formulieren volledig worden ingevuld;  

 zijn voor het materiaal verantwoordelijk dat bij een team aanwezig is;  

 hebben als taak het invullen van de (digitale) wedstrijdformulieren in overleg met de 
wedstrijdsecretaris;  

 hebben als taak de uitgeschreven vergaderingen bij te wonen;  

 zijn verantwoordelijk voor de aan hen toevertrouwde materialen. 
 
 

9 Communicatie binnen de jeugdafdeling  
 

9.1 Overzicht van de overlegsituaties 

  
Een overzicht van de overlegsituaties binnen de jeugdafdeling is hieronder in een tabel weergegeven. Niet 
geplande vergaderingen kunnen in overleg met betrokken partijen georganiseerd worden.  
 
Vergaderschema jeugdafdeling FC Hoensbroek:  
 

 Jeugdtrainers  Jeugdleiders  Technische 
commissie 

Overige 

Maand Standaard 
team 

Niet 
standaard 
team 

Standaard 
team 

Niet 
standaard 
team 

  

Augustus 1x      

September  1x 1x 1x 1x  

Oktober     1x  

November 1x    1x  

December     1x Evaluatie 
trainers 

Januari       

Februari     1x  

Maart     1x  

April 1x    1x  

Mei 1x 1x 1x 1x 1x Evaluatie 
trainers 

Juni       

Juli       
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Technische commissie Jeugd:  
Het hoofddoel van de technische commissie Jeugd is het naleven van het jeugdbeleidsplan en het 
controleren/toezien dat het jeugdbeleidsplan in de praktijk wordt uitgevoerd.   
  
De vergaderingen dienen om de lopende voetbaltechnische zaken te bepreken. Bij de eerste vergadering van 
het seizoen worden afspraken gemaakt over de verdeling van de werkzaamheden. Ondanks dat het beoordelen 
van individuele spelers het gehele seizoen plaatsvindt, zal dit bij twee vergaderingen een groot deel van de 
agenda in beslag nemen (augustus en mei).  
  
Jeugdleiders: 
De vergaderingen met de jeugdleiders zijn gesplitst per leeftijdscategorie. De vergaderingen staan onder leiding 
van coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Onderwerpen zijn onder andere het jeugdbeleidsplan en 
ervaringen van de leiders.  
 
Nieuwe leiders en trainers:  
Voor nieuwe leiders en trainers staat, los van de individuele begeleiding, een bespreking gepland. Deze wordt 
gepland aan het begin van het seizoen en geeft nieuwe leiders en trainers meer informatie over de 
voetbalvereniging FC Hoensbroek 
 
Technische jeugd commissie: 
Bestaande uit 10 personen: 
 

 algeheel technisch coördinator; 

 wedstrijdsecretaris; 

 coördinator bovenbouw; 

 coördinator onderbouw; 

 2 technische leden O19 t/m O16; 

 2 technische leden O15 t/m O13; 

 2 technische leden O12 t/m O7. 
 
 

9.2 Dialoog met de ouders 
 
Gedurende het jaar is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met de coördinatoren om vragen te 
stellen of om de gang van zaken aan de orde te stellen. 
 
 

9.3 Informatie voorziening  

 
Belangrijk onderdeel van de communicatie binnen de jeugdafdeling betreft de informatievoorziening 
jeugdkader en jeugdleden.  
 
Onderstaand schema biedt de basis voor deze informatievoorziening: 

 Internet 

Jeugdbeleidsplan Lezen/downloaden 

Aankondiging en verslag evenementen Lezen/downloaden 

Trainingsschema Lezen/downloaden 

Wedstrijdschema Lezen/downloaden 

Voorlopige teamindeling Lezen/downloaden 

Wedstrijdverslagen Lezen/downloaden 

Teamscan formulier Lezen/downloaden 

Beoordelingsformulieren Lezen/downloaden 
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9.4 Participatie van jeugdleden 
 
Het is belangrijk dat jeugdleden (vooral O19, O17 en O15) betrokken raken bij de vereniging. Daarvoor zullen 
leden gestimuleerd moeten worden om wat voor de vereniging te gaan doen.  
 
Hieronder een aantal mogelijkheden: 

 het fluiten van (pupillen)wedstrijden (scheidsrechter);  

 het begeleiden en/of trainen van een (pupillen)team;  

 hulp bieden bij activiteiten (sinterklaasfeest, zaalvoetbal, enz.);  

 hulp met betrekking tot accommodatie (schoonmaken kleedkamers, legen van prullenbakken, enz.).  
 
De trainers/leiders zijn verantwoordelijk om dit initiatief mede vorm te geven en jeugdleden enthousiast te 
maken om hieraan deel te nemen.  
 
Daarnaast krijgen jeugdleden in de leeftijdscategorie O19 en O17 te maken met veranderingen in hun privé 
omstandigheden. Studie, verkering en werken zijn hiervan voorbeelden. FC Hoensbroek  wil graag dat 
eventuele nadelige gevolgen hiervan voor het voetbal bespreekbaar worden gemaakt en waar mogelijk in 
samenspraak worden opgelost of beperkt. 
 
 

10 Aanbod activiteiten binnen de jeugd 
 

10.1 Trainingen en wedstrijden  

 
Bij FC Hoensbroek kan de jeugd van pupil tot junior 2x per week trainen onder deskundige leiding. Bij de 
standaard teams verzorgt de trainer op zaterdag ook de coaching, daarbij geassisteerd door een leider en/of 
assistent-trainer en/of een assistent-scheidsrechter. Wedstrijden, trainingen en begeleiding van alle standaard 
teams hebben in meer of mindere mate een prestatief karakter. Voor de overige teams staat voornamelijk 
voetbalopleiding op eigen niveau en spelvreugde centraal en is het streven om 2 (bege)leiders per team te 
hebben op zaterdag. Standaard teams trainen bij voorkeur op een half voetbalveld.  
Na de trainingen, maar vooral na de wedstrijden, dienen alle spelers uit hygiënisch oogpunt te douchen. 
 
De voorbereiding (vriendschappelijke- en bekerwedstrijden)  
Voor de JO19 t/m JO13 wordt gestreefd naar een voorbereidingsperiode van 4 weken en voor de JO12 t/m JO7 
naar 3 weken. In de voorbereidingsperiode worden de bekerwedstrijden vooral gebruikt als oefenwedstrijden. 
De standaardteams spelen naast de eventuele bekerwedstrijden ook nog minimaal twee vriendschappelijke 
wedstrijden. De overige teams spelen minimaal één vriendschappelijke wedstrijd in de voorbereiding.  
Wijziging van de indeling van de elftallen is alleen mogelijk na overleg met de Technisch Jeugdcoördinator.  
 
Vriendschappelijke wedstrijden tijdens de competitie  
Onder normale omstandigheden worden er gedurende de competitie nauwelijks vriendschappelijke 
wedstrijden gespeeld. Bij afgelasting worden vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. Redenen hiervoor 
kunnen zijn: langdurige afgelasting van competitiewedstrijden of de trainer wil enkele nieuwe spelers testen. 
 
Het naseizoen  
De Technisch Jeugdcoördinator overlegt met de nieuwe trainer en de huidige trainer over wie er in aanmerking 
komt voor het eerste, tweede, derde (enz.) team. In de maand juni wordt op de website de voorlopige 
teamindeling voor het komende seizoen geplaatst. Ook tijdens het naseizoen (mei en juni) kunnen er 
vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld door de toekomstig nieuwe voorlopige selectieteams.  
 
 

 


