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VOORWOORD 

Het nieuwe technische beleidsplan van SC Jekerdal 2020-2024 is geschreven ten tijde van 

de coronapandemie. Een crisis die de gehele wereld op zijn kop zet. Juist in deze periode 

ervaren wij de grote waarde van sportbeoefening in het algemeen en de voetbalsport hier in 

het bijzonder. Laten we dit gegeven koesteren.  

SC Jekerdal is een voetbalvereniging die haar verantwoordelijkheden neemt op sportief en 

maatschappelijk gebied. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale situatie van plezier en 

prestatie. Het technisch beleidsplan van SC Jekerdal is mede op basis van ontwikkelingen 

binnen en buiten de vereniging en veranderende behoeften van de leden geschreven. 

Bij het opstellen van dit technisch beleidsplan hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de 

resultaten die voortkomen uit de in 2019 gehouden enquête onder de leden. Voorts zijn 

opgedane ervaringen uit het verleden meegenomen. Immers, in 2009 was onze club de 

trotse winnaar van de Rinus Michels award voor beste jeugdopleiding van Nederland. Een 

stimulans om, mede na de promotie van ons eerste elftal naar de derde klasse in 2019, met 

zijn allen opnieuw onze schouders te zetten onder deze mooie voetbalvereniging.  

Wij nodigen iedereen van harte uit om het technisch beleidsplan te lezen. We gaan ervan uit 

dat de leden en vrijwilligers van SC Jekerdal zich hierin kunnen vinden, herkennen, achter 

het beleidsplan staan, het actief willen uitdragen en ernaar gaan handelen. Wij hebben de 

overtuiging dat we de gestelde doelen op de juiste wijze gaan realiseren en dat SC Jekerdal 

ook in de toekomst een voetbalvereniging blijft waar iedereen met veel plezier de 

voetbalsport kan beoefenen of begeleiden.  

Het technisch beleidsplan is uitgestippeld voor vijf jaar, maar wij beschouwen dit als een 

dynamisch document. Jaarlijks zal het bestuur evalueren en niet schromen op bepaalde 

deeldoelstellingen bij te stellen op basis van de ontwikkelingen. Denk aan klasse-indelingen, 

opleidingen, doorstroming van onze spelers, enzovoorts. Soms moeten we versnellen en 

soms hebben bepaalde zaken meer tijd en geduld nodig. Wij volgen hierbij uiteraard ook de 

ontwikkelingen bij de KNVB als het gaat om, bijvoorbeeld, de competitieomzet voor spelers 

onder de 23, 21 en 18 jaar.  

Namens het bestuur van SC Jekerdal willen wij alle mensen die nu, en zeker ook in het 

verleden hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het technisch beleidsplan, van 

harte bedanken.  

Het bestuur van SC Jekerdal, 

 

Emile Slijpen 

Ron van Beek 

René de Bruijn 

Wilbert de Vilder 

Jos van de Wiel 

Tineke Oosterloo 

Branko Eijssen 
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HOOFDSTUK 1 

MISSIE, VISIE, DOELSTELLINGEN EN TRANSPARANTIE 

Het doel van het voetbaltechnisch beleidsplan van SC Jekerdal is de huidige en toekomstige 

leden, vrijwilligers en bestuurs- dan wel commissieleden een kader geven als het gaat om de 

doelstellingen en ambities van de vereniging. Op deze manier wordt duidelijk wat alle 

betrokkenen op sportief gebied mogen verwachten van SC Jekerdal en - minstens zo 

belangrijk - wat hun eigen rol daarin is. We laten ons hierbij leiden door de missie en visie 

van de club. Deze zijn als volgt omschreven: 

MISSIE 

SC Jekerdal is een van de meest toonaangevende amateurvoetbalclubs in Maastricht. Wij 

bieden onze leden een sportieve en veilige omgeving waarbinnen de voetbalsport op zowel 

recreatief als prestatief niveau in teamverband kan worden beoefend. Ambitie, sportiviteit en 

saamhorigheid zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij streven hierbij naar de best 

mogelijke prestaties op sportief én sociaal vlak. Respect voor de medemens staat centraal 

en onze vrijwilligers worden gewaardeerd voor hun inzet en betrokkenheid. Binnen de 

vereniging staat naast plezier in voetbal een actief verenigingsleven centraal. Dit komt, onder 

andere, tot uiting in de inzet van ouders bij vele jeugd- en kantineactiviteiten, maar ook door 

de inzet van actieve seniorenleden richting jeugd- en ons asielzoekersteam.   

VISIE 

SC Jekerdal is een kwaliteitsvereniging die haar leden de gelegenheid biedt met veel plezier 

te voetballen, te presteren en te ontspannen. De club vervult in Maastricht en omgeving een 

toonaangevende sociaal en maatschappelijke functie. Binnen de prestatieve afdelingen 

streeft SC Jekerdal ernaar om de selectie-elftallen op een hoog niveau te laten voetballen. 

Een goede jeugdopleiding (vanaf bladzijde 11) vormt hiervoor de basis. Van daaruit kan een 

continue doorstroming naar de seniorenelftallen worden verzorgd.  

Bij recreatief voetbal gelden een goede organisatie, kader en voorzieningen als voorwaarden 

om de vereniging aantrekkelijk te maken, te houden en op deze wijze kwaliteit aan haar 

leden te bieden. Bij SC Jekerdal is iedereen welkom die de voetbalsport wil beoefenen. De 

leden worden niet alleen benaderd om deel te nemen aan de groepsactiviteiten, maar 

worden tevens aangemoedigd deze activiteiten te organiseren en uit te voeren. 

DOELSTELLINGEN 

Aan het technisch voetbalplan van SC Jekerdal zijn voor de periode 2020-2024 een aantal 

doelstellingen gekoppeld: 

Sportief: 

- SC Jekerdal 1 is als regioteam op een natuurlijke wijze een stabiele 3e klasser en 

streeft ernaar naar de tweede klasse te promoveren.  

- Onze jeugdopleiding is toonaangevend en hofleverancier voor de selecties van het 

1e en 2e elftal. 

- Wij staan open voor aandacht van bvo’s voor onze leden en zullen onze leden daarin 

begeleiden, op basis van de richtlijnen die we hiervoor hebben opgesteld. Tevens 
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streven wij naar een ‘strategische alliantie’ met bvo’s, zodat we spelers die het niet 

redden bij een bvo sneller in beeld krijgen en kunnen ‘opvangen’.  

- Aandacht voor trainingsfaciliteiten voor buiten Maastricht studerende leden. 

- Het damesvoetbal stevig verankeren binnen onze vereniging, waarbij we streven 

naar aparte meisjesteam in de lagere elftallen als de toestroom het toelaat. 

Leden: 

- Continuïteit en balans in het teambestand. 

- Voortdurende aandacht voor de werving en behoud van leden. 

- Aandacht voor doorstroom van jeugdleden naar seniorenteams, waarbij de 

mogelijkheid bestaat om ‘vriendenteams’ op te richten. 

- Een bestaan team kan worden aangevuld met 1 of 2 leden die zich gedurende een 

seizoen aanmelden. Deze beslissing wordt genomen door het Technisch Hart dat in 

samenspraak met het bestuur, waarbij een evenwichtige samenstelling altijd voor 

ogen wordt gehouden. 

Organisatie / vrijwilligers: 

- Onafhankelijke en stabiele organisatie die vrijwilligers aan de vereniging verbindt en 

waardeert.  

Financieel: 

- Financieel gezonde vereniging. 

- Evenwichtige verdeling van inkomstenstromen en uitgaven. 

- Aandacht voor sponsorwerving en waardering van sponsors.   

Maatschappelijk:  

- Verbindende factor voor de inwoners gemeente Maastricht algemeen en wijk 

Jekerdal in het bijzonder en bedrijfsleven.  

- Een sociale en zakelijke ontmoetingsplaats voor iedereen. 

- Binnen onze vereniging staan wij open voor de aanmelding van leden van 

maatschappelijk instellingen als het asielzoekerscentrum en het Bibi-huis. 

TRANSPARANTIE 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, voegt het bestuur van SC Jekerdal een 

belangrijke voorwaarde toe aan haar denken, doen en handelen: transparantie. Dit is mede 

ingegeven door de in 2019 gehouden enquête onder alle leden en de feedback die is 

opgehaald tijdens de laatste twee algemene ledenvergaderingen (in 2019 en 2020). Op 

basis daarvan zijn een aantal thema’s geformuleerd die actief worden opgepakt om de 

kwaliteit binnen de vereniging verder te verbeteren: 

- Er is een werkgroep geformeerd die de informatie- en communicatievoorziening naar 

een hoger niveau gaat brengen. Bij een grote vereniging als SC Jekerdal past een 

professioneel communicatieplan. 

 

- De betrokkenheid van mensen bij de vereniging is groot, maar wij zijn nog vaak te 

afhankelijk van dezelfde personen. Een kleine groep ‘runt’ nu de club. In de breedte 
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willen we die betrokkenheid (bij vrijwilligers, sponsors, enz.) vergroten. We praten niet 

óver mensen, maar mét mensen. Die persoonlijke benadering is het uitgangspunt 

voor de manier waarop we binnen de club samenwerken. 

 

- Plezier vs. Presteren: elk kind is een talent. Dat wil zeggen dat op beide fronten voor 

(jeugd-) leden er ruimte moet zijn om zich op sportief en sociaal vlak te ontwikkelen. 

Aan de missie en visie wordt daarom nadrukkelijk het Technisch Beleidsplan voor de 

periode 2020 tot en met 2024 gekoppeld. Alle leden worden aangemoedigd dit 

(openbare) plan te lezen en waar nodig vragen te stellen aan het bestuur.  

 

- Het bestuur van SC Jekerdal bereidt de oprichting van een zogenaamde Ouderraad 

voor. Tevens wordt een Raad van Advies opgericht die het bestuur gevraagd en 

ongevraagd van advies zal voorzien. 
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HOOFDSTUK 2 

SPEERPUNTEN ALGEMEEN TECHNISCH BELEID 

Vanuit de voetbalvisie van SC Jekerdal, en de bijbehorende sportieve ambities, is een vijftal 

belangrijke speerpunten vastgesteld. Deze gelden voor zowel senioren-, jeugd- en 

meisjesvoetbal: 

1. De rol van het Technisch Hart. 

2. Een uniform voetbalopleidingsplan. 

3. Verhogen van de kwaliteit. 

4. Verhogen van faciliteiten voor de niet prestatieve teams. 

5. Bewaken van de in-, door- en uitstroom.  

SPEERPUNT 1: DE ROL VAN HET TECHNISCH HART 

Het Technisch Beleidsplan is opgesteld met een horizon tot en met 2024. Om uitvoering en 

vorm te geven aan deze voetbalvisie, is een Technisch Hart gevormd: een platform binnen 

de vereniging SC Jekerdal dat zich bezighoudt met het voetbaltechnische deel van de club. 

Het wordt gevormd door de manager Voetbaltechnische Zaken en de Technische Jeugd 

coördinator. De laatste vormt een drie-eenheid met de coördinator onderbouw en de 

coördinator bovenbouw. 

Het bestuurslid Technische Zaken is vanuit/namens het bestuur uiteindelijk 

eindverantwoordelijk voor het vormgeven (regierol), uitdragen, monitoren en (laten) uitvoeren 

van de voetbalvisie van SC Jekerdal. 

Het Technisch Hart laat zich omringen met commissieleden, zoals bijvoorbeeld de 

hoofdtrainer van de senioren, de coördinator van de Voetbalschool en trainers van de 

jeugdelftallen. Een goede samenwerking tussen jeugd en senioren is belangrijk voor de 

uitvoering van dit plan. Daar waar de senioren nu al gebruik maken van moderne 

mediatechnieken om de ontwikkeling van teams en spelers te bevorderen zal dit de 

komende jaren ook richting jeugd zijn beslag krijgen.  

Vanuit een 4-3-3-formatie is in algemene zin een speelwijze en spelopvatting beschreven. 

Dit is de rode draad in de vereniging en zorgt daarmee o.a. voor een natuurlijke verbinding 

tussen jeugd en senioren De bedoeling is dat dit technisch beleidsplan, geleid door het 

Voetbaltechnische Hart, in samenspraak en afstemming met de jeugdtrainers en elftalleiders, 

de komende tijd verder wordt ontwikkeld en verfijnd.  

Het is kortom een ‘levend en dynamisch’ plan, dat op basis van ontwikkelingen en 

voortschrijdend inzicht en altijd aangepast kan worden en bovendien ruimte biedt nieuwe 

ontwikkelingen uit de voetbalwereld toe te passen. Denk hierbij o.a. gebruik van eerder 

genoemde mediatechnieken maar ook aan gedifferentieerd trainen bij de jeugdteams waarbij 

de indeling op basis van leeftijdscategorieën losgelaten kan worden in het belang van de 

ontwikkeling van de jeugdspelers. 

SPEERPUNT 2: EEN UNIFORM VOETBALOPLEIDINGSPLAN 

Vanaf de Batteraove tot en met het eerste elftal van SC Jekerdal spreken we dezelfde 

voetbaltaal, zowel spelers als kader. Maar een uniforme opleidingsvisie betekent ook keuzes 
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maken op het gebied van voetbal specifiek opleiden. In deze context gaat het over de manier 

waarop wij jeugdspelers opleiden om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Deze 

doelstellingen zijn bij Jekerdal bepaald aan de hand van het tweesporenbeleid (plezier én 

prestatie) en de daaraan verbonden doelstellingen zoals hierna wordt beschreven in het 

hoofdstuk ‘Strategisch kader jeugd’.  

De opleidingsvisie dient tevens een relatie te hebben met de voetbalvisie van de club. De 

keuzes dienen voornamelijk gemaakt te worden op voetbalinhoudelijk vlak en op het gebied 

van de toe te passen methodiek. Uitgangspunt is: welke kwaliteiten dient een jeugdspeler te 

bezitten en hoe kunnen wij hem/haar deze kwaliteiten het beste aanleren tijdens de 

opleiding?  

Jeugd opleiden, betekent ontwikkelen & vormen, zowel als voetballer als mens. Om het 

ontwikkelingsproces van een jeugdspeler goed te begeleiden dient er een optimaal 

opleidingsprogramma en leerklimaat aangeboden te worden.  

We streven daarvoor naar een eenduidige manier van werken als rode draad door de hele 

club: Eenzelfde speelwijze, trainingswijze en oefenvormen bij alle jeugdteams. De 

samenwerking en communicatie tussen de technische kaderleden van de club (jeugd en 

senioren) is hierbij ontzettend belangrijk. De visies dienen namelijk op elkaar aan te sluiten 

en herkenbaar te zijn in trainingsprogramma’s en wedstrijden.  

Jeugd(selectie)spelers bij SC Jekerdal worden vanaf de jeugd opgeleid in een 1-4-3-3-

teamorganisatie. In een 4-3-3-systeem is er sprake van een logische veldbezetting. Zowel bij 

de momenten van balbezit, balverlies en de schakelmomenten tussen beide. Afhankelijk van 

deze diverse hoofdmomenten van het voetbalspel leggen wij in onze speelwijze de nadruk 

op de volgende algemene spelprincipes: 

- Koesteren balbezit 

- Een verzorgde opbouw van achteruit 

- Gebruik doelman hierbij als veldspeler 

- Creëer overtal situaties door passing tussen de linies dan wel individuele acties 

- Indien dit niet mogelijk is speel lange bal waardoor linies worden overgeslagen  

- Op lange bal die bij tegenstander komt kun je ook gelijk druk zetten 

- Spelers zonder bal zijn in beweging vanuit vaste looplijnen 

- Stelregel: diep, breed, terug. Laatste twee dienen als voorbereiding op nieuw 

dieptespel 

- Dwing tegenstander tot het maken van keuzes  

- Aandacht voor goede uitvoering spelhervattingen zowel bij bezit bal als bij bal 

tegenpartij 

- Bij hoog spel aandacht voor restorganisatie. Meespelen doelman. 

- Bij hoog spel gelijk tegendruk zetten bij balverlies. 

- Hanteren 5 seconden regel. Bal zo snel mogelijk heroveren. 

- Geen onnodige overtreding hierbij want dit levert balbezit op voor tegenstander. 

- Binnenkant tussen bal en tegenstander en 1e paal doel afschermen. 

- Onderlinge afstand met medespelers en tegenstanders bewaken om zodoende 

elkaar te kunnen helpen. 

- Baldrukspelers moeten voor chaos zorgen en speellijn afschermen waardoor andere 

spelers bal kunnen oprapen. 
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- Heldere onderlinge coaching met behulp eenvoudige begrippen. Bijvoorbeeld: vrij, 

druk op bal, man in rug, kaats, open, balvast. 

SPEERPUNT 3: VERHOGEN VAN DE KWALITEIT 

De kwaliteit van de trainers en leiders van de prestatieve teams dient aan minimale 

voorwaarden te voldoen om de voetbalambities van SC Jekerdal te realiseren en te borgen. 

Dit impliceert een goed aanname- en evaluatiebeleid met betrekking tot de totale teamstaf. 

De competenties en vaardigheden van de trainers en leiders dienen zoveel mogelijk 

complementair aan elkaar te zijn. Daarmee zorgen we voor een goede balans, waardoor de 

stafleden elkaar zo veel mogelijk kunnen versterken ten behoeve van een goede 

begeleiding, communicatie en samenwerking.  

De trainers: 

- De trainers van de prestatieve teams dienen gediplomeerd te zijn conform de eisen 

van SC Jekerdal en/of bereid zijn om een opleiding te volgen die wordt aangeboden 

door SC Jekerdal.  

- Met deze trainers zal bij gebleken geschiktheid bij voorkeur een wederzijdse intentie 

worden afgesproken om minimaal drie jaar trainer te blijven bij het betreffende 

prestatieve team ten behoeve van de continuïteit in de (jeugd-)opleiding.  

De teammanagers/leiders:  

- De teammanagers/leiders dienen betrokken leiders te zijn met ervaring, 

persoonlijkheid en bij voorkeur een voetbalachtergrond.  

- De leiders moeten een toevoeging zijn voor het elftal door faciliterende rol, 

klankbordfunctie/vertrouwenspersoon voor spelers en trainer.  

- Het functioneren van de leiders van de prestatieve teams dient periodiek geëvalueerd 

te worden.  

SPEERPUNT 4: VERHOGEN VAN FACILITEITEN VOOR RECREATIEVE TEAMS 

Door het verschil in talent, training en opleiding, is het voor de recreatieve jeugdteams (dit 

geldt met name voor de jeugd- en meidenafdeling) moeilijk om aansluiting te vinden bij de 

prestatieve opleidingsteams. Om het talent en potentie van deze spelers ook maximaal te 

ontwikkelen, dient er voldoende aandacht uit te gaan naar de spelers en trainers in de 

recreatieve teams.  

Deze doelstelling wordt momenteel voor een groot deel gewaarborgd door de inzet van de 

Voetbalschool Maastricht. De Technisch Jeugdcoördinator zorgt er in afstemming met de 

trainer van de Voetbalschool voor dat de faciliteiten van de recreatieve opleidingsteams op 

gewenst niveau liggen, zodat het verschil tussen prestatief en recreatief voetbal minimaal is. 

Binnen een gestructureerd overleg van het Technisch Hart zoals genoemd in de inleiding 

wordt de benodigde afstemming en verdere ontwikkeling geborgd. 

SPEERPUNT 5: BEWAKEN VAN DE IN-, DOOR- EN UITSTROOM VAN SPELERS 

Door een positieve clubcultuur in stand te houden met zowel aandacht voor het prestatieve 

als het recreatieve voetbal worden spelers ook gestimuleerd om langer door te voetballen 

en/of een belangrijke rol te vervullen bij het opleiden van spelers.  
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Instroom:  

Jeugdvoetballers uit de regio die bij SC Jekerdal willen komen voetballen, dienen op de 

juiste manier te worden begeleid. Spelen bij Jekerdal moet een uitdaging zijn. SC Jekerdal 

staat open voor instroom van prestatieve en recreatieve jeugdvoetballers uit de regio. Dit zal 

echter nadrukkelijk op initiatief van de betreffende voetballer gebeuren en niet via actieve 

werving door Jekerdal bij andere verenigingen. M.b.t. de regels en wijze van communicatie 

bij instroom van jeugdspelers is een protocol wordt verwezen naar het daartoe opgestelde 

protocol. Zie bijlage 1 

Doorstroom: 

Voor een effectieve doorstroming dient het prestatieve niveau vastgehouden te worden. Dit 

wordt mede bereikt door een ambitieuze sportcultuur en door binding te creëren. Een goede 

doorstroming binnen de opleiding heeft onder andere als voorwaarde: ontwikkeling op 

technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied.  

Om de spelers een kwalitatief goede opleiding te bieden die past in de voetbalvisie  van SC 

Jekerdal, dienen alle trainers dezelfde visie te hebben over de benadering van voetbal, 

voetbal- en trainingswijze en de doorstroming van de individuele speler. Voetballers vanaf de 

JO15-jeugd dienen actief gevolgd en begeleid te worden om de juiste overgang naar de 

senioren te waarborgen. Borging vindt plaats middels de opgezette overleg structuur vanuit 

het Voetbaltechnisch Hart.  

Uitstroom:  

Het kan voorkomen dat talenten naar betaald voetbalorganisaties (BVO’s) vertrekken, dat 

spelers naar een andere amateurclub gaan of (tijdelijk) stoppen, bijvoorbeeld als gevolg van 

studie. Het is voor SC Jekerdal van belang deze spelers te blijven volgen voor een mogelijk 

latere terugkeer. Daarvoor is een actieve houding noodzakelijk (uitnodigen voor 

bijeenkomsten, wedstrijden en andere activiteiten) om deze personen binding te laten 

houden met SC Jekerdal.  

Het consequent en actief onderhouden van persoonlijk contact is daarbij belangrijk. 

Uiteindelijk willen we hiermee ook bereiken dat we de aandacht en kans op toekomstige 

participatie van deze (oud-)voetballers behouden voor onze vereniging. Voorts kunnen deze 

(oud-)voetballers in hun periode van afwezigheid door deze aandacht gestimuleerd worden 

ambassadeurswerk doen voor SC Jekerdal.   
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HOOFDSTUK 3 

STRATEGISCH KADER JEUGDBELEID 

SC Jekerdal streeft ernaar een lange termijn relatie aan te gaan met haar jeugdleden. Een 

herkenbare en gestructureerde organisatie rondom het kernproduct ‘voetbal’ dient bij te 

dragen aan het creëren van een ambitieuze en gezonde sportcultuur. Het tweesporenbeleid, 

waarbij prestaties en plezier hand in hand gaan, is hierbij het uitgangspunt. 

Om het niveau van de jeugdopleiding te waarborgen en de doorstroming naar de senioren te 

faciliteren, bestaat het technisch kader uit gediplomeerde jeugdtrainers en wordt in ieder 

geval tot en met seizoen 2020/2021 de Voetbalschool ingezet. Er wordt ingezet op maximale 

spelvreugde en spelprestatie. Het Technisch Hart monitort gedurende een seizoen de 

ontwikkelingen en stuurt, daar waar nodig, bij. 

MISSIE JEUGDOPLEIDING  

De jeugdopleiding van SC Jekerdal speelt op zowel sportief als sociaal-maatschappelijk een 

toonaangevende rol in de stad en regio en is daarbij in staat om persoonlijke doelen van 

jeugdspelers te realiseren.  

VISIE JEUGDOPLEIDING  

De jeugdopleiding van SC Jekerdal moet in staat zijn om de persoonlijke doelen van 

jeugdspelers te realiseren. Voor de een is dit plezier, voor de ander is het bereiken van het 

betaalde voetbal een  persoonlijk doel (tweesporenbeleid). We vinden het belangrijk dat 

jeugdspelers zich ‘thuis’ en veilig  voelen bij Jekerdal, een stevig sociaal netwerk kunnen 

uitbouwen en kunnen groeien in sociale  competenties die men in de toekomst nodig heeft 

(omgangsvormen, discipline, doorzettingsvermogen, respect).   

AMBITIE EN UITSTRALING JEUGDOPLEIDING  

De nadruk ligt op het creëren en onderhouden van een lange termijn relatie met de 

aangesloten jeugdleden. Hierin past ons tweesporenbeleid waarin prestatie en plezier hand 

in hand gaan. Een herkenbare en gestructureerde organisatie rondom het kernproduct 

‘Voetbal’ dient bij te dragen aan het creëren van een ambitieuze en gezonde sportcultuur. Dit 

zal het niveau van de jeugdopleiding en de doorstroming van jeugdspelers naar de senioren 

bevorderen. Om dit te realiseren bestaat ons technisch kader bij voorkeur uit gediplomeerde 

jeugdtrainers. In afstemming en samenwerking wordt ingezet op maximale spelvreugde en 

spelprestatie. De Technisch Jeugdcoördinator zal zorgdragen voor borging hiervan en de 

afstemming binnen het Technisch Hart. 

DOELSTELLINGEN JEUGDOPLEIDING      

De doelstellingen van de jeugdopleiding zijn onderverdeeld in drie onderwerpen:  

- Tevredenheid belangengroepen 

- Competitieniveau opleidingsteams 

- Kwaliteit en continuïteit organisatie 

Tevredenheid belangengroepen: 
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Er dient gestreefd te worden naar de volgende tevredenheid van de verschillende 

belangengroepen:  

- Tevredenheid jeugdspelers is minimaal 90%. 

- Tevredenheid kaderleden is minimaal 80%. 

- Tevredenheid ouders is minimaal 80%.  

Competitieniveau opleidingsteam: 

Tijdens de teamindeling procedure voor het daarop volgend seizoen wordt bepaald welke 2e 

teams aangemerkt gaan worden als prestatief opleidingsteam. E.e.a. is afhankelijk van de 

kwaliteit en kwantiteit van desbetreffende afdeling. De recreatieve opleidingsteams worden 

jaarlijks ingedeeld op basis van het aantal ingeschreven teams in de KNVB-competitie. 

Doelstelling is daarbinnen om zoveel mogelijk plezier en sportieve uitdaging aan te bieden.  

Hieronder het gewenste niveau van de jeugdteams van SC Jekerdal: 

1e teams 2e teams 

  

JO19-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO19-2 minimaal 

tweede klasse 

JO17-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO17-2 minimaal 

tweede klasse 

JO15-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO15-2 minimaal 

tweede klasse 

JO14-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO14-2 Recreatief 

JO13-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO13-2 minimaal 

tweede klasse 

MO13-1 minimaal 
hoofdklasse 

n.v.t. 

JO12-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO12-2 Minimaal 

eerste klasse 

JO11-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO11-2 minimaal 

eerste klasse 

JO10-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO10-2 minimaal 

eerste klasse 

JO09-1 minimaal 

hoofdklasse 

JO09-2 minimaal 

eerste klasse 

JO08-1 minimaal eerste 

klasse 

JO08-2 minimaal 

tweede klasse 

 

Uitgangspunten bij bovenstaande tabel: 

- Als het selectieteam een klasse omhoog gaat, is het streven het tweede team ook 

een niveau hoger te laten spelen.  
- Het aantal teams bij de onder 12 moet minimaal 3 zijn voor de winterstop om na de 

winterstop 2 extra onder 13-teams te kunnen samenstellen. 

- Het aantal onder 15-teams moet afhangen van of we wel of geen onder 14 hebben. 

Spelen we zonder onder 14-lichting moeten er minimaal 5 onder 15-teams zijn. 
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- SC Jekerdal streeft ernaar zoveel mogelijk jeugdteams te kunnen laten voetballen, 

binnen de daarvoor beschikbaar capaciteiten en faciliteiten. Groei hangt mede samen 

met uitbreiding van het sportcomplex. 

Kwaliteit en continuïteit organisatie: 

De doelstellingen voor kwaliteit en continuïteit zijn: 

- Omdat we binnen de jeugdopleiding tot en met de JO15-categorie gemengd voetbal 

spelen streven we naar minimaal 1 meidenteam bij zowel de JO17- en JO19-

categorie.  

- Bij het toelaten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die vanuit het 

asielzoekerscentrum (AZC) meetrainen en wedstrijden mee kunnen spelen, kijkt het 

Technisch Hart altijd naar de balans in een elftal. Ook wordt vanwege de continuïteit 

rekening gehouden met de mogelijkheid die een AMV heeft om voor langere tijd lid te 

blijven van SC Jekerdal. 

- Minimaal 50-60% van de spelers van de JO19 stroomt door naar de seniorenteams, 

waarbij het streven is om jaarlijks 1 tot 2 spelers door te laten stromen naar het eerste 

seniorenteam van SC Jekerdal. 

- Alle jeugdteams zijn minimaal bezet met begeleiding van 2 personen, van wie 1 

persoon bij voorkeur met een voetbalachtergrond. 

- Alle prestatieve opleidingsteams hebben een gediplomeerde trainer.  
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HOOFDSTUK 4  

JEUGDOPLEIDING IN DE PRAKTIJK 

In de jeugd moet gedurende een periode van 12/13 jaar (van Batteraove tot en met JO19-

speler) het voetballen worden aangeleerd. Niet elke speler ontwikkelt zich in hetzelfde 

tempo. Sommige spelers ontwikkelen zich pas in een latere fase van de jeugdopleiding. Het 

Technisch Hart zal zoveel mogelijk maatwerk moeten leveren om de individuele ontwikkeling 

van spelers te bevorderen. Hieronder zijn een aantal belangrijke aspecten en uitgangspunten 

beschreven. Zij vormen de basis voor de jeugdopleiding van SC Jekerdal.  

Voor alles wat je moet weten rond wedstrijden, trainingen, spelregels, discipline en 

gedrag, logistieke zaken zoals scheidsrechters regelen en vervoer naar uitduels, 

verwijzen wij jullie graag naar het ‘Informatieboekje Jeugdkader SC Jekerdal’. 

Gedetailleerde informatie over alle onderwerpen die van belang zijn voor onze 

jeugdafdeling worden hierin beschreven. 

BATTERAOVE 

SC Jekerdal heeft een speciale opzet voor de Minipupillen: de Batteraove Competitie (tot 7 

jaar) waarbij kinderen spelenderwijs werken aan een goede basis waar ze de rest van hun 

voetbalperiode bij SC Jekerdal plezier van hebben. Het uitgangspunt is: heel veel balcontact 

middels dribbelen, drijven en scoren.  

De Batteraove competitie (er wordt 4 tegen 4 gespeeld) bestaat uit teams van 4 à 5 kinderen 

die elke zaterdagochtend van 9-10 uur en van 10-11 uur een in terne competitie spelen op 

Sportpark Jekerdal. Dit gebeurt in twee rondes. Onder de namen van Ajax, Bayern München, 

Barcelona, AC Milan en andere bekende clubs gaan de teams de strijd aan met elkaar.  

Na hun Batteraove-periode maken de spelers de overstap naar de KNVB-competitie (Jeugd 

onder 8 jaar). Naast de interne competitie wordt een pingelbokaal en een jaarlijks eigen 

toernooi georganiseerd. Ieder team heeft zijn eigen teamcaptain (trainer) en de shirts worden 

ter beschikking gesteld door de club. 

RECREATIEF VERSUS PRESTATIEF 

SC Jekerdal heeft een belangrijke lokale functie voor de jeugd en het is daarom van belang 

dat wij als vereniging kansen bieden op recreatief en prestatief niveau. Het recreatieve 

aspect wordt geborgd door een goede organisatiestructuur en het prestatieve aspect wordt 

ondersteund door een gedegen technisch beleid.  

Prestatief voetballen bij de jeugd is gericht op het maximaal ontwikkelen van het aanwezige 

talent van individuele jeugdspelers. Deze spelers komen uit in selectieteams. Vanuit de  

jeugd moeten de selectiespelers goed opgeleid de stap kunnen maken naar de  

seniorenafdeling.  

SC Jekerdal kiest ervoor om met de niet-selectieteams recreatief te voetballen. Recreatief 

voetballen is er op gericht dat alle jeugdspelers het voetballen als plezierig ervaren. Hiermee 

wordt bedoeld, dat daar waar plezier en prestatie niet samengaan, het plezier voorop staat. 

Dit kan bereikt worden door bij deze teams in de teamsamenstelling niet het talent van de 

spelers leidend te laten zijn, maar meer de sociale aspecten (bijvoorbeeld rekening houden 
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met vriendjes in een team laten spelen). Ook is het belangrijk dat deze teams op het juiste 

niveau spelen om met plezier te kunnen voetballen. 

SELECTEREN EN SPELER-VOLG-SYSTEEM 

Bij de indeling van de teams wordt onderscheid gemaakt in het selecteren (prestatief) en het 

samenstellen (recreatief) van teams. Voor alle teams geldt dat plezier en progressie  (beter 

leren voetballen) centraal staat. De betere spelers spelen in het hoogste (selectie)team, 

maar leeftijd is in alle leeftijdscategorieën bepalend.  

Selecteren betekent dat de teams naar sterkte worden ingedeeld. Deze indeling vindt plaats 

op basis van selectiecriteria waarbij wordt gekeken naar de volgende onderdelen: 

- Techniek 

- Snelheid 

- Inzicht  

- Persoonlijkheid  

Een selectie is nooit voor een heel seizoen. Het Technisch Hart werkt met een zogenaamd 

Speler-Volg-Systeem. Jeugdtrainers leveren hiervoor input aan volgens een bepaalde 

matrix. Het Technisch Hart zorgt ook voor interne scouting: zij zijn op de hoogte van de 

kwaliteiten van de spelers, of laten zich op de hoogte brengen hiervan. Op deze manier is 

het Technisch Hart op strategische plekken ook in staat kwaliteit ‘van buiten’ toe te voegen. 

Hierbij geldt: interne doorstroming heeft in principe voorrang ten opzichte van spelers die van 

andere clubs komen.  

De teamsamenstelling blijft tot het eind van de najaarscompetitie (kerstvakantie) 

gehandhaafd. Tijdens de kerstvakantie vindt een evaluatiemoment plaats en wordt bepaald 

of er wijzigingen in de selectieteams moeten worden doorgevoerd. Dit zal met de 

selectietrainers, speler en de ouder(s) van de speler worden besproken. Een eventuele 

tussentijdse overstap vindt dan plaats bij aanvang van de voorjaarscompetitie.  

Medio maart wordt per selectieteam gekeken welke spelers ook volgend jaar weer in 

aanmerking komen/willen komen voor een selectieteam. Spelers die aangeven graag in 

aanmerking te komen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de selectieprocedure m.b.t. 

het komende seizoen. Deelname geeft geen garantie op een plaats in de selectie. De 

indeling van selectie- en niet-selectiespelers moet bekend zijn op uiterlijk 1 juni van dat jaar 

SELECTIETEAMS 

Door gerichte selectieprocedures toe te passen, worden talentvolle spelers uitgenodigd om 

in selectieteams te spelen. Door jeugdspelers op leeftijd en niveau in te delen, haalt SC 

Jekerdal het maximale uit iedere speler, dus ook uit spelers van niet-selectieteams. Deze 

spelers zijn net zo belangrijk voor de vereniging als selectiespelers. Het beleid is erop gericht 

dat zij op latere leeftijd alsnog kunnen doorstromen in een selectieteam.  

Het Technisch Hart kan besluiten speler van niet selectieteams toe te voegen aan een 

selectieteam. Dit gebeurt dan uiteraard in overleg met de speler/ouder, trainer van het niet 

selectieteam. De speler is hierin leidend. Wil de speler zelf niet in een selectieteam spelen 

dan zal de speler niet doorstromen naar de selectie. SC Jekerdal bepaalt in dat geval altijd in 
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welk niet selectieteam de speler terecht komt en niet de speler zelf. Dit is in dat geval mede 

afhankelijk van de overige beschikbare spelers. 

SPEELWIJZE 

Vanaf het moment dat er 11 tegen 11 wordt gespeeld, vanaf de Jeugd onder 13 jaar, worden 

jeugdspelers opgeleid in een 1-4-3-3-systeem. In deze teamorganisatie is er sprake van een 

logische veldbezetting. Uitgangspunt voor de speelwijze is dat de nadruk ligt op een 

verzorgde opbouw van achteruit.  

Om spelers al op jonge leeftijd bekend te laten worden met de SC Jekerdal-teamorganisatie 

en speelwijze zullen de Batteraove deelnemen aan een interne 4 tegen 4 competitie en 

wordt bij de JO08 t/m JO10 (veldbezetting 6 tegen 6) en JO11 en JO12 (veldbezetting 8 

tegen 8) rekening gehouden met de belangrijkste uitgangspunten van dit systeem. 

13-1 EN 19-1 

De jeugdspelers in de opleiding van SC Jekerdal werken in twee logische stappen toe naar 

een uiteindelijke overstap naar de senioren. Het eerste tussenstation voor de jongste jeugd 

is een onder 13-team. Het ‘eindstation’ van de oudste jeugd is een onder 19-elftal. Het 

vlaggenschip van de jongste jeugd is de 13-1, bij de oudste jeugd is dat het 19-1-team. Dit 

houdt in dat bij eventuele dilemma’s deze teams altijd voor gaan. Een voorbeeld: het eerste 

seniorenteam van SC Jekerdal gaat voor op de 19-1, maar de 19-1 gaat weer voor op het 

tweede als het gaat om inzetbaarheid van spelers. Het Technisch Hart bespreekt deze zaken 

altijd met betrokken spelers en trainers.  

 

JEUGDTRAINERS 

Jeugdtrainers conformeren zich aan de voetbalfilosofie van SC Jekerdal. De uitgangspunten 

van het 1-4-3-3-systeem zijn voor het bestuur niet alleen de leidraad om de hoofdtrainer van 

het eerste elftal aan te stellen, maar tevens dienen jeugdtrainers in dit profiel te passen. De 

vereniging stelt jeugdtrainers in de gelegenheid de benodigde diploma’s te behalen, maar 

verbindt hier tevens een loyaliteitsovereenkomst aan: indien een diploma wordt behaald, blijft 

een trainer ook minimaal drie jaar verbonden aan de club.  

Een jeugd(selectie)trainer van SC Jekerdal is verplicht gedurende een voetbalseizoen 

spelers beter (in teamverband) te leren voetballen. Om dit te toetsen behoor je het inzicht te 

hebben wat het niveau van het team en de (individuele) spelers is bij aanvang van een 

seizoen, wat halverwege en uiteindelijk wat het niveau van het team en de (individuele) 

spelers is aan het eind van het seizoen.  

In elke leeftijdscategorie, van Batteraove tot en met de jeugd onder 19 jaar, gelden andere 

doelstellingen. Voor een jeugd(selectie)trainer is het belangrijk te weten in welke 

leeftijdscategorie welke accenten (basisvaardigheden) aangeleerd moeten worden en hoe. 

Een belangrijk aspect van het jeugdtrainerschap bij SC Jekerdal is de procesbewaking van 

talenten. Een jeugd(selectie)trainer dient gedurende een seizoen nauwlettend de 

ontwikkeling van spelers te volgen met als belangrijkste vraag op welk niveau een speler 

zich het best kan ontwikkelen.  
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VOETBALLEN BIJ EEN BVO 

Scouts van betaald voetbalorganisaties (BVO’s) staan met enige regelmaat bij 

jeugdwedstrijden van SC Jekerdal langs de lijn. Uiteraard zijn wij trots als onze talentvolle 

jeugdspelers worden uitgenodigd om mee te komen trainen bij een BVO, maar hiervoor 

gelden wel enkele spelregels. Volgens de reglementen van de KNVB mogen leden alleen 

met een schriftelijke toestemming vooraf, van hun eigen vereniging (in dit geval dus SC 

Jekerdal), meedoen aan activiteiten van een andere club. Wij hanteren de volgende 

spelregels als het gaat om trainen bij een BVO:  

- Scouts van BVO’s benaderen onze spelers of hun ouders niet rechtstreeks. 

- Mocht dit toch gebeuren, meld de speler of zijn/haar ouders dit direct bij de Technisch 

Jeugdcoördinator van SC Jekerdal. 

- De Technisch Jeugdcoördinator is het eerste en in principe enige aanspreekpunt voor 

BVO-scouts. Interesse in spelers wordt bij hem kenbaar gemaakt. 

- Bij een eventueel vervolgtraject betrekt de Technisch Jeugdcoördinator de ouders 

van de betreffende speler. In onderling overleg worden dan afspraken gemaakt. 

TOELATINGSBELEID EN WACHTLIJSTEN 

Vanaf de leeftijd van 5 jaar kunnen kinderen lid worden van SC Jekerdal. Kinderen kunnen 

wel al vanaf hun vierde levensjaar aangemeld worden. Het kan voorkomen dat er een 

wachtlijst is en hoe langer een kind op deze lijst staat, hoe eerder hij/zij aan de beurt is. SC 

Jekerdal streeft naar een gelijke behandeling van eenieder die zich aanmeldt, waarbij we ons 

een inspanningsverplichting opleggen. Het Technisch Hart beoordeelt de volgorde van 

toelating en de uiteindelijke toewijzing van spelers aan een bepaald team. 

Helaas is een wachtlijst zo nu en dan noodzakelijk, want soms overstijgt het aantal 

aanmeldingen onze capaciteit. Ook iemand die op de wachtlijst geplaatst is, kan toch 

deelnemen aan de trainingen. Mits er plek is en de contributie reeds is betaald. We begrijpen 

dat een kind snel wil voetballen. Sportclub Jekerdal wil dat mogelijk maken in een kwalitatief 

goed kader. Zonder begrenzing spelers aannemen doet geen recht aan dat streven. 
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HOOFDSTUK 5  

STRATEGISCH KADER MEISJESVOETBAL 

SC Jekerdal heeft samen met vv Scharn, RKSV Leonidas-W en RKHSV haar krachten 

gebundeld om het meisjesvoetbal in Maastricht op een hoger plan te tillen. Deze clubs willen 

hun verantwoordelijkheid nemen en stappen voorwaarts maken in het 

meisjes/vrouwenvoetbal en gezamenlijk de kwaliteit ervan verhogen. SC Jekerdal, RKSV 

Leonidas-W en vv Scharn hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten; RKHSV sluit 

aan d.m.v. een intentieverklaring. Voor het eerst in de clubhistorie heeft SC Jekerdal in het 

seizoen 2020/2021 een team dat geheel uit meisjes bestaat: de MO13.  

MISSIE MEISJESVOETBAL  

De meiden afdeling staat voor ‘kwaliteit van voetbal’. Dit zorgt voor een omgeving waarbij 

iedereen op haar eigen niveau, zowel prestatief als recreatief, de voetbalsport met heel veel 

plezier wekelijks kan beoefenen.  

VISIE MEISJESVOETBAL  

Het meisjesvoetbal van SC Jekerdal moet de komende jaren als voorbeeld voor de regio 

dienen. Binnen de beschikbare kaders dienen alle middelen en mogelijkheden ingezet te 

worden om deze ambities te verwezenlijken. Plezier vormt hierbij de basis tot prestatie. 

Binnen de gestelde kaders en op basis van een heldere communicatie dienen speelsters, 

kaderleden en overige vrijwilligers hun verantwoordelijkheden te kennen en te nemen.  

Speelsters die op termijn de overstap naar de senioren maken, dienen dit als prettig en 

uitdagend te ervaren. Een team wordt samengesteld met zoveel mogelijk speelsters 

afkomstig uit onze jeugdopleiding en daarnaast vanuit de regio Maastricht. Speelsters komen 

zoveel af op de aantrekkingskracht en uitstraling van SC Jekerdal.  

AMBITIE EN UITSTRALING MEISJESAFDELING  

De meidenafdeling van SC Jekerdal straalt veel enthousiasme en gedrevenheid uit. Het 

plezier in het voetbal staat voorop en dit zal in de toekomst zo blijven. De ambitie is dat SC 

Jekerdal in de toekomst een voorbeeldclub moet zijn voor het meisjes voetbal in de regio. 

Van belang hierbij is dat aan actieve ledenwerving voor de meidenafdeling wordt gedaan, in 

samenwerking met andere Maastrichtse verenigingen zodat deze afdeling groeit in aantal en 

daarmee ook in niveau.   

DOELSTELLINGEN MEISJES 

- Jeugdopleiding van meisjesvoetbal naar een hoger niveau met duidelijke verankering 

binnen de vereniging. Dit kan op termijn ook leiden tot een senioren vrouwenteam.  

- Structurele werving van meisjes. Doelstelling voor 2020-2021. 

- Als de toestroom van meisjes het toelaat, streven we naar aparte meisjesteams in de 

lagere elftallen. Bij voorkeur leeftijdscategorie onder 13 en onder 11. Bij voldoende 

aanmeldingen, kan elk meisjesteam een plaats krijgen binnen de vereniging.  

- Optimaliseren van de kwaliteit van het kader bij de meidenafdeling, e.e.a. conform de 

richtlijnen van SC Jekerdal. 
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HOOFDSTUK 6 

STRATEGISCH KADER SENIOREN 

Het eerste elftal van SC Jekerdal speelt momenteel in de derde klasse A van het district Zuid 

2 van de KNVB. In totaal telt de vereniging in het seizoen 2020/2021 6 seniorenteams en 2 

veteranenelftallen.  

MISSIE SENIOREN    

De afdeling Senioren van SC Jekerdal staat voor ‘kwaliteit van voetbal’. Dit zorgt voor een 

omgeving waarbij iedereen op zijn eigen niveau, zowel prestatief als recreatief, de 

voetbalsport met plezier kan beoefenen.  

VISIE SENIOREN  

Binnen de beschikbare kaders dienen alle middelen en mogelijkheden ingezet te worden om 

de ambities te verwezenlijken. Hierbij maken we onderscheid tussen de prestatieve teams en 

de recreatieve teams. Plezier vormt hierbij de basis tot prestatie. Binnen de gestelde kaders 

en op basis van een heldere communicatie dienen spelers, kaderleden en overige 

vrijwilligers hun verantwoordelijkheden te kennen en te nemen. Jeugdspelers die de overstap 

naar de seniorenafdeling maken, dienen deze overstap als prettig en uitdagend te ervaren.  

AMBITIE EN UITSTRALING SENIOREN    

We streven naar een hoog prestatief niveau bij de selectieteams. Dit dient in beginsel bereikt 

te worden met eigen  opgeleide spelers, het langer binden van de ervaren spelers en een 

kwalitatieve instroom van externe spelers waarbij de selectieteams buiten het eerste team 

nadrukkelijk fungeren als opleidingsteams. Er dient tevens ruimte te zijn voor recreatief 

voetbal. Recreatief op de juiste manier, met een goede verdeling  en indeling van de teams 

en begeleiding.   

DOELSTELLINGEN SENIOREN    

- Het 1ste elftal is een stabiele 3e klasser en streeft naar promotie naar 2e klasse.  

- Het team wordt samengesteld met zoveel mogelijk spelers afkomstig uit onze 

jeugdopleiding en daarnaast vanuit de regio Maastricht en omgeving. Spelers komen 

zoveel mogelijk op natuurlijke wijze en op basis van de aantrekkingskracht en 

uitstraling van SC Jekerdal het 1ste elftal en de toonaangevende jeugdopleiding.  

- Het tweede elftal speelt als opleidingsteam bij voorkeur in de Hoofdklasse.     

- De seniorenafdeling dient minimaal uit vijf teams te bestaan.   

- De seniorenafdeling dient minimaal één veteranenteam te hebben. 

BIJDRAGE SENIOREN AAN BINDING SPONSOREN 

Sponsoren leveren een belangrijke bijdrage aan het bestaan van SC Jekerdal. Wij kunnen 

niet zonder deze sponsoren en stellen hun steun aan het voetbalspel, materialen organisatie 

en evenementen bijzonder op prijs. Spelers en technische staf van de seniorenteams laten 

hun waardering blijken in persoonlijke contacten onder meer na wedstrijden of tijdens 

evenementen of de jaarlijkse sponsorbijeenkomst. De spin/off van deze persoonlijke netwerk 

benadering kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van sponsoring van Jekerdal. 


