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VOORWOORD 

Voor u ligt het beleidsplan van voetbalvereniging K.G.B. voor de periode van 2020 tot 
en met 2025. Het plan ondersteunt de vereniging en geeft de vereniging richting. Het 
plan helpt de - algemene en technische - doelstellingen te realiseren.   

Bij de totstandkoming van dit beleidsplan is de periode 2013 tot en met 2015 
meegenomen als referentie en hier is het beleid verder op afgestemd. Veel 
documenten zijn verzameld. Er is een inventarisatie gemaakt wensen en behoeften.  

Daarnaast is er vanuit K.G.B. ook een ambitie vormgegeven die in dit beleidsplan 
gekoppeld wordt aan doelen en beoogde resultaten op tactisch niveau. 

Om deze doelen te realiseren moeten leden en betrokkenen weten wat er van hen 
wordt verwacht en binnen welke kaders dat moet gebeuren. Daarnaast moeten leden 
en betrokkenen terug kunnen vallen op een vaststaande structuur. Dit plan moet een 
ieder binnen de vereniging de gewenste duidelijkheid en houvast bieden.  

Het plan is opgesteld in 2015, maar moet niet gezien worden als een eenmalig 
vastgelegd plan. De maatschappij, en dus ook de vereniging, is constant onderhevig 
aan verandering. Het beleidsplan speelt daar op in.  Eens per twee jaar wordt het 
beleidsplan herijkt en waar nodig aangepast. De laatste herijking vond plaats in het 
seizoen 2019/2020. 

Veel leesplezier toegewenst. 
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ALGEMENE BESCHRIJVING 
VERENIGING 
Voetbalvereniging K.G.B. werd opge-
richt op 23 juni 1931. De naam Kolping 
werd geïnspireerd door het werk van 
Adolf Kolping, een Duitse priester die 
ervoor zorgde dat arbeiders na hun 
werk verpozing konden vinden in 
zogenaamde ‘gezellenverenigingen’ De 
letters K.G.B. betekenen dan ook 
´Kolping´s Glorie Blijft´.  

De afgelopen jaren hebben wij veel tijd 
en energie geïnvesteerd in ‘onze club’. 
Met ongeveer 650 leden en met ruim 
200 vrijwilligers een middelgrote 
vereniging in West-Friesland.  

K.G.B. toont al jaren aan dat breedte- en 
dieptesport prima samen gaan. Dames-, 
meisjes-, Veteranen- en G-voetbal. Maar 
ook 7x7 35+ voetbal en zelfs zaalvoetbal. 
Bijna 50 voetballende elftallen. Week in, 
week uit. Dit alles op een schitterend 
complex met 6 voetbalvelden en 2 
trainingsvelden. 

MISSIE  
In de missie van een vereniging worden 
de bestaansreden(en) en de belang-
rijkste uitgangspunten van de 
vereniging weergegeven. De 
opgestelde missie geeft antwoord op 
de vraag waar de vereniging voor wil 
staan.  

De missie is het uitgangspunt voor de 
rest van het beleidsplan. Het beleid 
behoort aan te sluiten op de opgestelde 
missie en zal deze bestaansreden en 
uitgangspunten ook uitdragen. K.G.B. 
heeft haar missie als volgt verwoordt: 

K.G.B. is een voetbalvereniging waar 
plezier en ambitie prima samengaan. Wij 
zijn een vereniging die belang hecht aan 
waarden en normen. De sfeer binnen de 
vereniging en de  betrokkenheid bij 

elkaar en bij K.G.B. is een belangrijk 
kenmerk van onze vereniging. De 
drempel om bij ons te voetballen is laag. 
Gastvrijheid is een vanzelfsprekendheid. 

Recreatief voetbal en prestatief voetbal 
zijn de twee pijlers van onze vereniging 
die elkaar versterken. Wij maken voetbal 
mogelijk voor iedereen en hebben de 
sportieve ambitie om optimale prestaties 
te halen met onze selectieteams. Wij 
besteden veel aandacht aan onze jeugd 
en onze jeugdopleiding. Kenmerkend 
voor K.G.B. zijn goede 
trainingsfaciliteiten en een goede 
accommodatie. 

De inzet van leden en vrijwilligers vormt 
de basis van de vereniging. Er is een 
heldere organisatie en een gekozen 
bestuur. We handelen vanuit een lange 
termijnvisie (KGB2020) waarbij het 
uitgangspunt is dat we een financieel 
gezonde vereniging zijn en blijven.  

Heldere en snelle communicatie naar 
onze leden en vrijwilligers vinden we 
essentieel. Wij onderhouden met zorg de 
contacten met onze sponsors en 
betrekken hen waar gewenst bij de 
vereniging. 

VISIE 
Een visie van een sportvereniging geeft 
aan wat de vereniging wil zijn en hoe de 
vereniging gezien wil worden door de 
(potentiele) leden, haar omgeving en de 
concurrenten. De visie is gericht op de 
korte- en middellange termijn. Doelen, 
normen en waarden van de 
sportvereniging zijn opgenomen in de 
visie. De visie van K.G.B. kent de 
volgende pijlers: 

§ De vereniging stelt zich ten doel om 
alle leden en potentiële leden de 
mogelijkheid te bieden het 
voetbalspel te spelen, dit kan zowel 
recreatief als prestatief; 
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§ Er dient binnen de gehele vereniging 
een sfeer van sociale saamhorigheid 
aanwezig te zijn. Deze sfeer is 
kenmerkend voor K.G.B.  en draagt bij 
in het behoud en de uitbouw van het 
ledenaantal; 
 

§ De jeugd is binnen de vereniging één 
van de belangrijkste pijlers. De 
vereniging stelt zicht ten doel in 
Bovenkarspel en omgeving een 
dusdanige uitstraling te hebben dat 
de jeugd graag bij K.G.B. wil komen 
en blijven voetballen; 
 

§ De vereniging stelt zich tot doel om 
met vooral eigen opgeleide spelers zo 
hoog mogelijk prestatievoetbal te 
bedrijven. Hier staat in geen enkel 
geval een financiële vergoeding 
tegenover; 
 

§ Binnen de vereniging wordt een 
actief vrijwilligersbeleid gevoerd; 
 

§ Binnen de vereniging wordt een 
dusdanig financieel beleid gevoerd 
dat te allen tijde sprake is van een 
gezonde situatie. Uitgaven en 
ontvangsten vinden plaats in 
overeenstemming met de financiële 
richtlijnen; 
 

§ De vereniging streeft naar een 
constructieve samenwerking met 
andere sportverenigingen in 
Bovenkarspel en andere (voetbal) 
verenigingen binnen de SED-
gemeente. Deze samenwerking 
verloopt te allen tijde met behoud 
van eigen imago en identiteit; 
 

§ Het verder ontwikkelen van de 
vereniging tot een professionele 
organisatie met oog voor haar 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheden. 

BELEID VOETBAL  
Eerst worden een tweetal factoren 
besproken die specifiek impact hebben 
op het voetbal. Daarna komen de 
uitgangspunten en speerpunten van het 
beleid aan de orde. Vervolgens wordt 
aandacht besteed aan de organisatie en 
de doelstellingen. 

1. EXTERNE FACTOREN 
In dit hoofdstuk worden drie relevante 
ontwikkelingen voor het voetbal van 
K.G.B. besproken: trends in de externe 
omgeving, de KNVB en de concurrentie. 

1.1 BELEID KNVB 
Net als iedere voetbalclub heeft K.G.B. 
rechtstreeks te maken met de 
activiteiten, maatregelen en visie van de 
voetbalbond, de KNVB. In deze 
paragraaf wordt kort aandacht besteed 
aan ontwikkelingen bij de KNVB. Deze 
bepalen de randvoorwaarden 
waarbinnen het voetbal van K.G.B. moet 
opereren. 

GERICHTE DIENSTVERLENING 

De laatste jaren is bij de KNVB een 
duidelijke lijn waarneembaar met 
betrekking tot het beter willen inspelen 
op de wensen en behoeften van haar 
leden-voetbalverenigingen. Ook bij de 
KNVB is het inzicht doorgebroken, dat 
zij geen doel op zichzelf is, maar een 
organisatie die ten dienste staat van de 
leden voor wie zij is opgericht.  

Deze ontwikkeling resulteert in een 
verdere kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening. Wij zijn blij met de 
goede relatie die wij met de KNVB 
hebben.  

AANDACHT VOOR MINDERHEDEN 

De KNVB heeft aandacht voor 
minderheden hoog in het vaandel staan. 
Het gaat daarbij niet alleen om etnische 
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minderheden, maar ook om groepen die 
in de voetbalsport op dit moment 
relatief (nog) ondervertegenwoordigd 
zijn, zoals ouderen en vrouwen. De 
gedachte is, dat hier nog een wereld te 
winnen is, zowel op het gebied van 
werving van nieuw talent (presteren), 
als op het gebied van participatie in 
sportbeoefening (bewegen en 
meedoen).  

Met name bij het vrouwenvoetbal heeft 
die ontwikkeling een enorme vlucht 
genomen: het aantal georganiseerde 
vrouwen/meisjes groeit heel snel, ook 
binnen K.G.B. 

AANDACHT VOOR MENSEN MET 
EEN BEPERKING 

Vanuit haar maatschappelijke rol heeft 
de KNVB steeds meer oog voor mensen 
met een beperking of gedrags-
problemen. De voetbalsport kan ertoe 
bijdragen dat ook deze mensen in 
beweging blijven en zich onderdeel 
voelen van sociale verbanden.  

Hieruit blijkt de grote extra kracht van 
voetbal als volkssport nummer één. Het 
gaat niet alleen om voetbal als zodanig, 
maar ook om het versterken van een 
gevoel van betrokkenheid en 
eigenwaarde. ‘Voetbal is van iedereen’, 
aldus de KNVB. 

MAATSCHAPPELIJKE ROL 

De KNVB denkt nadrukkelijk mee over 
de vraag hoe zij zelf, maar ook haar 
leden-voetbalverenigingen nog meer 
kunnen inspelen op ontwikkelingen die 
zich voordoen in de maatschappij. In dat 
opzicht ondersteunt zij haar leden bij 
het zoeken van nieuwe wegen die 
passen bij de huidige tijd.  

SPORTIVITEIT & RESPECT 

Al langer heeft de KNVB extra aandacht 
voor het thema sportiviteit en respect. 
De komende jaren wordt dit verder 
geïntensiveerd door het sportbrede 
programma ‘SPORTIVITEIT EN RESPECT’.  

 

 

Via verschillende ondersteunings-
programma’s en (bewustwording) 
campagnes vraagt de KNVB aandacht 
voor meer sportiviteit en respect op en 
rond de velden. De bond wil ongewenst 
gedrag – en de negatieve beeldvorming 
daarover – bespreekbaar maken en 
positief veranderen. Iedereen die 
betrokken is bij een voetbalwedstrijd 
heeft invloed op een sportief verloop 
ervan. 

1.2 CONCURRENTIE 
In deze paragraaf wordt aandacht 
besteed aan collega voetbal-
verenigingen en aan Betaald Voetbal 
Organisaties (verder te noemen: BVO’s). 
Ontwikkelingen aldaar zijn deels van 
invloed op het voetbal bij K.G.B. 

LOKALE EN REGIONALE 
VOETBALVERENIGINGEN 

Vanuit het concurrentiemotief gezien is 
K.G.B. een (voor lokale begrippen) 
relatief kleine voetbalclub. Uiteraard is 
dit slechts een momentopname.   

De benadering die in dit opzicht 
gekozen wordt is eenvoudig: Altijd 
(blijven) doen waar wij goed in zijn. Dan 
forceren wij niets en blijven wij als club 
dicht bij onszelf. Bovendien kunnen 
andere verenigingen ‘ons DNA’ nooit 
zomaar kopiëren, als ze dat al zouden 
willen. Kortom: Nooit een ander 
bestrijden, maar altijd uitgaan van de 
eigen kracht en voortdurend streven 
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naar verbetering. Wij zijn K.G.B.eter niet 
voor niets gestart.  

De collegiale verhoudingen met de 
andere lokale verenigingen zijn goed. Er 
is gezonde rivaliteit. Waar nodig en 
mogelijk wordt onderling afgestemd en 
samengewerkt.  

2. BELEID 
De algemene missie, visie, 
doelstellingen van K.G.B. en de voor het 
voetbal relevante externe factoren 
leiden tot een beleid specifiek voor het 
voetbal. Onderstaand worden de 
uitgangspunten daarvan beschreven. 

2.1. UITGANGSPUNTEN 
	

DOELGROEPEN 

Uitgangspunt van het beleid, is dat de 
behoeften van de doelgroepen centraal 
staan. De verschillende doelgroepen (of 
ledencategorieën) worden onderschei-
den naar twee factoren: leeftijd en 
sportieve ambitie.  

leeftijd:  
- senioren 
- jeugd  
  - junioren (leeftijdscategorie A, B, C)  
  - pupillen (leeftijdscategorie D,E,F,M)  
 
sportieve ambitie  
- selectievoetbal  
- breedtesport. 

GELIJKWAARDIGHEID 

De behoeften van de verschillende 
categorieën zijn allemaal even legitiem, 
voor zover ze niet worden ingeperkt 
door het verenigingsbeleid of door 
praktische belemmeringen.  

Uitgangspunt is, dat iedere doelgroep 
(en ieder lid binnen die doelgroep) 

gelijkwaardig is. Dat elke voetballer zich 
bij K.G.B. thuis voelt en met plezier de 
voetbalsport beleeft. 

DIFFERENTIATIE 

Differentiatie in doelgroepen betekent 
differentiatie in de wijze van faciliteren.  

 

Een ambitieuze selectiespeler verwacht 
iets anders van de vereniging dan een  
lid die alleen maar één keer per week 
een wedstrijd speelt. Ieder lid wil 
(sterker nog: moet) op maat worden 
bediend. Dat betekent niet dat alle 
leden een even grote aanspraak zullen 
maken op de middelen van de 
vereniging. In de praktijk is dat ook 
helemaal niet nodig, als het al mogelijk 
zou zijn. Waar het om gaat, is dat 
iedereen in staat wordt gesteld om te 
voetballen naar zijn of haar vermogen. 

OPTIMALISATIE 

Beleidsbepaling bestaat voor een 
belangrijk deel uit het bepalen voor wie 
je het doet, en hoe je de beschikbare 
middelen zo goed mogelijk gebruikt c.q. 
verdeelt. Voor een vereniging met zo 
veel voetballers als K.G.B. ligt op dit 
punt een belangrijke uitdaging.  

Iedereen wil aan zijn trekken komen, 
maar misschien kan dat wel niet altijd 
ten volle. Dit betekent dat moet worden 
gestreefd naar een optimale situatie. Dit 
houdt in dat de aanwending van 
middelen zodanig is dat de bevrediging 
van de behoeften van de verschillende 
doelgroepen door hen op zijn minst als 
‘acceptabel’ wordt ervaren. 

CLUBGEVOEL 

Een tekort aan middelen kan in 
sommige gevallen gecompenseerd 
worden met de warmte van de club. 
Wellicht kan K.G.B. daardoor meer voor 
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elkaar krijgen, dan een vergelijkbare 
vereniging met minder (of een ander) 
clubgevoel.  

Ook dat is dus een kern, waar we zuinig 
op moeten zijn. Wanneer het 
clubgevoel onder druk komt te staan, is 
het de kunst om de signalen op waarde 
te schatten.  

PIRAMIDEMODEL 

Selectievoetbal en breedtesport zijn 
geen gescheiden werelden. De ene 
wereld loopt over in de andere. Sterker 
nog, beide werelden hebben elkaar 
nodig. Immers, zonder 
prestatiegerichte top kunnen 
talentvolle voetballers niet tot een 
optimale ontplooiing komen.  

En omgekeerd kan selectievoetbal niet 
bestaan zonder de selectie- en 
doorstroommogelijkheden vanuit een 
brede basis. We spreken hier van het 
piramidemodel. Bij de noodzaak om te 
investeren in de sportieve top van de 
piramide mag nooit worden vergeten 
dat die top slechts kan bestaan bij de 
gratie van een goede basis.  

Aandacht voor voetballers onder de top 
en aan de basis is dus onontbeerlijk. Niet 
alleen omdat we hun sportbeoefening 
willen faciliteren, maar ook om 
selectievoetbal binnen onze vereniging 
mogelijk te maken. 

Momenteel (seizoen 2019 – 2020) heeft 
v.v. K.G.B.: 
- 12 seniorenteams: 10 heren,  2 dames;  
- 10 juniorenteams: 8 jongens, 2 meisjes;  
- 16 pupillenteams: 14 jongens, 2 meisjes; 
- 4 G-teams, waarvan 3 senioren; 
- Walking Football Selectie en 
- 4 zaalvoetbalteams. 

3. ORGANISATIE VOETBAL 
Voor de voetbalactiviteiten op 
organisatorisch en technisch gebied is 
het bestuurslid technische zaken 
verantwoordelijk. Hij werkt daarbij 
nauw samen met de technische 
jeugdcommissie. Hij bewaakt het 
budget dat door het bestuur voor de 
voetbalactiviteiten ter beschikking is 
gesteld. Het bestuurslid technische 
zaken stemt in de bestuursvergadering 
af met het hoofdbestuur. 

Als het om voetbal gaat bij v.v. K.G.B. 
ligt er een uitdaging en een kans om 
haar goede naam te behouden in 
Bovenkarspel en omgeving.  

Wanneer deze goede naam wordt 
gekoesterd en in stand gehouden wordt 
of zelfs verbeterd kan worden, is de 
aanwas van met name jeugdleden 
blijvend verzekerd. Een goed technisch 
beleid, een goede organisatie en goede 
faciliteiten zijn de voorwaarden voor 
een grotere binding van de senioren- en 
jeugdleden met v.v. K.G.B.  

Om de uitdagingen aan te kunnen gaan 
heeft de het (technisch) bestuur de 
volgende algemene doelstellingen 
geformuleerd: 

§ primair doel is het beoefenen van 
de voetbalsport mogelijk te maken 
en te bevorderen; 
 

§ insteek is het vinden en bewaren 
van een juist evenwicht tussen de 
prestatiedrang en de recreatie-
behoefte, zonder dat deze elkaar 
in de weg staan; 
 

§ alle spelersgroepen binnen v.v. 
K.G.B. zijn even belangrijk; 
 

§ het streven is dat alle leden zoveel 
mogelijk plezier aan het ‘spelletje’ 
kunnen en zullen beleven, ieder 
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naar zijn eigen mogelijkheden en 
ambities; 
 

§ daarbij hoort een respectvolle 
omgang van de leden en overige 
betrokkenen bij de vereniging met 
elkaar alsook met derden 
(tegenstanders, scheidsrechters, 
etc.). Normen, waarden en 
omgangsvormen zijn hierbij heel 
belangrijk; 
 

§ we willen de voorwaarden creëren 
om er voor te zorgen dat de jeugd 
het voetbalspel leert en dat 
senioren en jeugd beiden plezier 
beleven aan het voetballen; 
 

§ we streven er naar het aanwezige 
talent te herkennen, verder te 
laten ontwikkelen en deze op een 
zo hoog mogelijk niveau te laten 
spelen; 
 

§ we streven er naar de senior- en 
jeugdleden, kaderleden en ouders 
de binnen de vereniging geldende 
normen, waarden en omgangs-
vormen na te laten leven en uit te 
dragen; 
 

§ we willen senior- en jeugdleden 
blijvend binden aan de vereniging 
als speler en/of vrijwilliger. 

3.1. TECHNISCH BESTUUR 
Het technisch bestuur legt het accent 
op die activiteiten, die zo veel mogelijk 
een afspiegeling zijn van de 
doelgroepen waarop het voetbal 
binnen v.v. K.G.B. zich richt.  

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen selectievoetbal en breedtesport. 
Door zich te richten op beide vormen 
kan het beste worden ingespeeld op de 
behoeften van de verschillende 
doelgroepen en kan specifieke 

deskundigheid en ervaring op die 
doelgroepen worden ingezet. 

Selectievoetbal heeft als doel om het 
amateurvoetbal binnen v.v. K.G.B. op 
het hoogst mogelijk niveau te laten 
acteren en een toonaangevende club in 
Bovenkarspel en omgeving te zijn c.q. te 
worden. Voor de selectie-elftallen 
wordt een zo hoog mogelijk niveau 
nagestreefd. Dat betekent vooralsnog 
voor het eerste elftal de ambitie te 
groeien naar een stabiele 2e  klasse, voor 
het tweede elftal de stap maken naar de 
2e klasse en voor het derde elftal een 
stabiele factor te worden in de 3e klasse.  

Voor de eerste selectieteams bij de 
jeugd betekent dat acteren op 
hoofdklasseniveau of in de 1e klasse. 
Voor de tweede selectieteams bij de 
jeugd betekent dat acteren op minimaal 
2e klasse niveau. Uitgangspunt bij het 
realiseren van de ambities is vooral 
gebruik te maken van spelers uit de 
eigen jeugd en opleiding.  

Het selectievoetbal beleid is gebaseerd 
op het Technisch Beleid Pupillen 2020 – 
2022 dat zeer recent is herzien.  

Naast selectievoetbal wil v.v. K.G.B. heel 
duidelijk zorg dragen voor een optimaal 
klimaat voor de breedtesport. Het is 
belangrijk om de ontwikkeling van jonge 
sporters in goede harmonie en op 
verantwoordelijke wijze te bevorderen, 
waarbij de sportiviteit hoog in het 
vaandel staat. Plezier hebben en zich 
goed voelen, daar gaat het om. De 
breedtesport bestaat voornamelijk uit 
spelers die de wil, de tijd en/of de 
kwaliteit niet hebben om veel, gericht 
en intensief met voetbal bezig te zijn.  

Deze groep heeft een andere 
doelstelling. Deze doelstelling is 
weliswaar meer op recreatie gericht, 
maar beslist niet minder(waardig). Van 
teams en spelers in de breedtesport 



	
	
	

K.G.B. 2025  Beleidsplan 2020 - 2015 Pagina 10 van 38 

mag verwacht worden dat zij op 
sportieve wijze, met maximale inzet, het 
best mogelijke resultaat behalen. Het 
plezier staat voorop.  

De spelers wordt de mogelijkheid 
geboden om in ieder geval naar 
behoefte wekelijks 1 of 2 keer te trainen. 
In de begeleiding van deze spelers 
wordt rekening worden gehouden met 
specifieke aspecten van voetbal gericht 
op recreatie.  

Ook in de wijze waarop bijvoorbeeld de 
technische (jeugd)commissie is ge-
structureerd wordt rekening gehouden 
met de verschillende specifieke be-
hoeften van de doelgroepen binnen de 
vereniging en de specifieke deskun-
digheid en ervaring die daarbij nodig is.  

Tevens is het technisch bestuur  
verantwoordelijk voor die activiteiten 
die het voetbal direct faciliteren en 
daarmee essentieel zijn voor kunnen 
beoefenen van het voetbal. Dit zijn: 

§ Scheidsrechters; 
§ Wedstrijdsecretariaat; 
§ Verzorging; 
§ Materialen. 

Er is grote zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid bij de uitvoering 
van het werk. Er vindt geregeld overleg 
plaats tussen technische jeugd-
commissie en jeugdcommissie en 
tussen jeugdcommissie en 
hoofdbestuur. 

De technische jeugdcommissie opereert 
binnen de kaders die op bestuurlijk 
niveau zijn vastgesteld. 

4. DOELEN 2020 -2025 
In dit hoofdstuk worden de concrete 
doelstellingen van K.G.B. voor de 
periode 2020-2025 geformuleerd. 

4.1. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 
SELECTIE (senioren en jeugd) 
 

Doelstellingen: 

§ Ontwikkelen van het 1e  team tot 
een vaste en stabiele waarde in de 
2e  klasse; 
 

§ Ontwikkelen van het 2e team tot een 
vaste en stabiele waarde in de 2e 
klasse; 
 

§ Spelen met het eerste selectieteam 
in de leeftijdscategorieën A op 
minimaal hoofdklasse niveau;  
 

§ Spelen met de eerste selectieteams 
van B, C, D, E en F op minimaal 1e 
klasse niveau; 
 

§ Tweede jeugdselectieteams spelen 
minimaal op het niveau van de 2e  
klasse; 
 

§ Een structurele niveauverbetering 
en continue investering in de 
jeugdselecties; 
 

§ Het klimaat bevorderen van 
jaarlijkse doorstroming van talenten 
uit de jeugd naar de 
jeugdselectieteams en uiteindelijk 
van A-junioren naar de 
seniorenselecties; 
 

§ Waarborgen van de doorstroming 
van minimaal vier spelers per jaar 
vanuit de jeugd naar het 1e en 2e  

Uitgangspunten: 

§ Versterken en op peil houden van 
het 1e team voor wat betreft 
ervaring en leiderschap; 
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§ Bewaken van het aandeel ‘eigen 
spelers’ in alle jeugdselecties 
(minimaal 80%); 
 

§ Neerzetten van de A1 als een 
beloftenteam en als een springplank 
naar de selectie;  
 

§ Verder uitbouwen van de 
jeugdopleiding op basis van  
Technisch Beleid Pupillen (TBP) 

§ Het TBP is de basis voor het totale 
voetbaltechnische beleid binnen  
K.G.B.; 
 

§ Het TBP levert ook input voor het de 
ontwikkeling van de breedtesport; 
 

§ Kennis en ervaring vanuit de 
mensen die zich bezig houden met 
het selectievoetbal wordt ingezet 
voor de ontwikkeling van de 
breedtesport; 
 

§ Waarborgen van de deskundigheid 
en continuïteit van het trainerscorps 
met als insteek dat deze zoveel 
mogelijk vanuit de eigen vereniging 
worden opgeleid; 
 

§ K.G.B. betaalt spelers niet. 

4.2. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 
BREEDTESPORT SENIOREN 
 

Doelstellingen: 

§ Realiseren van tenminste tien 
volwaardige niet-prestatiegerichte 
senioren teams; 
 

§ Nieuwe ontwikkelingen vanuit de 
KNVB onderzoeken en, afhankelijk 
van de uitkomst daarvan, besluiten 
of ‘wandelvoetbal’ geïntroduceerd 
kan worden binnen K.G.B.  
 

§ Coördineren van bepaalde 
activiteiten, zoals gezamenlijke 
trainingen; 
 

§ Goed onderhouden van de pool van 
scheidsrechters voor de 
seniorenteams op zondag. 

Uitgangspunten: 

§ Versterken en bewaken van het 
sociale gezicht van de vereniging; 

§ Stimuleren en bewaken dat spelers 
zich onderdeel van de vereniging 
voelen; 
 

§ De sportieve en gevoelsmatige 
afstand tot de prestatiegerichte 
seniorenteams ‘klein’ houden; 
 

§ Faciliteren van mogelijke groei van 
het aantal teams. 

4.3. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 
BREEDTESPORT JEUGD 
 

Doelstellingen: 

§ Continue investering/begeleiding 
van de jeugd in de breedtesport; 
 

§ Formuleren en bewaken van eisen 
inzake prestatieniveau, trainers en 
trainingen; 
 

§ Mogelijkheden onderzoeken om 
meisjesvoetbal uit te breiden binnen 
K.G.B. en zo nog beter aansluiten bij 
nieuwe ontwikkelingen vanuit de 
KNVB; 
 

§ Mogelijkheden voor teams met 
mensen met een beperking 
uitbreiden;  
 

§ Het klimaat bevorderen van 
jaarlijkse doorstroming van de jeugd 
naar de senioren; 
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§ Vaststellen en bewaken van de 
procedure inzake de indeling van 
spelers in teams, bijvoorbeeld de 
interne scouting; 
 

§ Zorgen voor (structureel) 
opleidingsaanbod voor kaderleden, 
in de breedste zin van het woord; 
 

§ Bewaken van gewenst gedrag van 
spelers, leiders, trainers en ouders. 

Uitgangspunten: 

§ Faciliteren van mogelijke groei van 
het aantal teams; 
 

§ Bewaken van de herkenbaarheid 
van de recreatieve jeugd binnen de 
vereniging; 
 

§ Stimuleren van de betrokkenheid 
van ouders van jeugdspelers; 
 

§ Stimuleren van de actieve inbreng 
van (oudere)jeugdspelers zelf in 
beleid en activiteiten; 
 

§ Werken met één of enkele 
leeftijdscoördinatoren per leeftijds-
categorie. 

4.4. SCHEIDSRECHTERS 
 

Doelstellingen: 

§ het scheppen en behouden van een 
aantrekkelijk en sportief klimaat 
voor scheidsrechters, waarbij KNVB- 
en verenigingsscheidsrechters 
plezier hebben in het fluiten van 
wedstrijden. Ook worden zij met 
respect behandeld en voelen zijn 
zich veilig vóór, tijdens en na een 
wedstrijd; 
 

§ het waarborgen van de acceptatie 
van de verenigingsscheidsrechters 

in alle geledingen (bestuur, trainers, 
leiders, ouders,  enz.); 
 

§ Alle wedstrijden door 
gekwalificeerde scheidsrechters 
laten leiden. 

Uitgangspunten: 

§ Ondersteunen van het KNVB 
actieplan tegen geweld en voor 
sportiviteit; 

§ Het actief uitvoeren van de in het 
KNVB actieplan genoemde 
maatregelen; 
 

§ Het borgen van het ingevoerde 
eigen Sportiviteitsbeleid; 
 

§ Opzetten van spelregelcursus voor 
B- junioren; 
 

§ Zelf organiseren van 
scheidsrechters-cursussen bij v.v. 
K.G.B. of leden deel laten nemen 
aan KNVB cursussen. Mogelijke 
cursussen zijn:  
§ BOS; 
§ Juniorenscheidsrechter; 
§ Pupillenscheidsrechter; 
§ Jeugdscheidsrechter. 

4.5. WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
 

Doelstellingen: 

§ Het plannen van alle wedstrijden, 
competitie en vriendschappelijk, 
voor de senioren, jeugd alsmede 
ook de toernooien (in overleg met 
de toernooicommissie); 
 

§ Verzorgen of laten verzorgen van 
indeling van velden en kleedkamers 
op wedstrijddagen; 
 

§ Behartigen van de belangen zo goed 
mogelijk van de gehele senioren en 
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jeugdafdeling zowel binnen als 
buiten de vereniging; 

Uitgangspunten: 

§ Werken volgens en binnen de regels 
van de KNVB; 
 

§ Aanspreekpunt zijn voor de KNVB 
wat betreft alle wedstrijdzaken; 
 

§ Aanspreekpunt zijn voor andere 
verenigingen wat betreft alle 
wedstrijdzaken; 
 

§ Communiceren van alle wedstrijden 
naar de trainers, leiders en 
kantinebeheer; 
 

§ Oplossen en adviseren m.b.t. 
tuchtzaken. 

4.6. VERZORGING (SELECTIE) 
 

Doelstellingen: 

§ Invulling geven aan blessure 
preventie; 
 

§ Signaleren blessures en 
doorverwijzen; 
 

§ Verzorgen hersteltraining; 
 

§ Gezien de grote hoeveelheid 
sporters op zaterdag: aanwezigheid 
van EHBO op die dag. 

Uitgangspunten: 

§ Behandeling van veelvoorkomende 
blessures, intapen van spelers en 
masseren van spelers; 
 

§ Bij onduidelijke/vage klachten en bij 
geen directe verbetering bij 
behandeling doorverwijzen naar 
professionele fysiotherapeut; 
 

§ Communiceren en informeren naar 
trainers en leiders over 
blessurepreventie; 
 

§ Ontwikkelen en begeleiden van 
hersteltraining; 
 

§ Voorwaarden scheppen zodat 
verzorging mogelijk is op meerdere 
momenten per week (bij voorkeur 2 
avonden) 

4.7. MATERIALEN 
 

Doelstellingen: 

§ Verzorgen van voldoende 
materialen ten behoeve van 
wedstrijden en trainingen; 
 

§ Onderhouden van de materialen en 
controleren op aanwezigheid; 
 

§ Bewaken van de financiële kaders 
waarbinnen het materiaal kan 
worden aangeschaft. 

Uitgangspunten: 

§ Aanspreekpunt zijn voor de 
(technische) jeugdcommissie en het 
technisch bestuur, die de 
opdrachtgevers zijn, als het gaat om 
materialen voor wedstrijden en 
trainingen; 
 

§ Voorlichten en adviseren van spelers 
en kader over hoe het beste met de 
materialen kan worden omgegaan. 

 

ORGANISATIE JEUGD  
K.G.B. heeft binnen de jeugdafdeling 
twee commissies:  

§ Jeugdcommissie;  
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§ Technische (Jeugd) Commissie. 

Taken Jeugdcommissie  

§ Het opstellen en uitzetten van 
structuur / organisatie in de 
vereniging m.b.t. de jeugd;  

§ Het bewaken en controleren van 
deze structuur; 

§ Het aantrekken en aanstellen van de 
benodigde vrijwilligers, conform 
deze structuur;  

§ Het verzorgen van goede faciliteiten 
voor de jeugd;  

§ Aanspreekpunt voor beleidszaken 
voor jeugd; 

§ Het opstellen, realiseren en bewaken 
van middelen voor de jeugd, 
verdeeld in;  
§ Financiële middelen  
§ Niet financiële middelen  

§ Leidend zijn voor en naar Technische 
(Jeugd) Commissie op het gebied 
van beleids- en besluitvorming.  

Taken Technische (Jeugd) Commissie  

§ Het opstellen en uitzetten van een 
technisch jeugdplan in de vereniging 
m.b.t. de jeugd;  

§ Het uitvoeren van het Technisch 
Beleidsplan Jeugd (zie bijlage);  

§ Het bewaken en controleren van het 
Technisch Beleidsplan Jeugd;  

§ Het adviseren en voordragen van 
gekwalificeerde jeugdtrainers voor 
de categorieën A t/m F;  

§ Aanspreekpunt voor technische 
voetbalzaken voor jeugd;  

Overige nog nader te bepalen in 
samenspraak met JC en TJC.  

Doelstellingen jeugdcommissie 
De doelstellingen van de 
jeugdcommissie zijn onder te verdelen 
in 4 aandachtsgebieden:  

1. ORGANISATIE  
2. ALGEMEEN  

3. COORDINATIE  
4. ACTIVITEITEN  

1. ORGANISATIE  

§ Opzetten en uitwerken 
organisatiestructuur voor Jeugd;  

§ Opzetten overlegstructuur; 
§ Opzetten taken en 

verantwoordelijkheden;  
§ jeugdcommissie  
§ technische (jeugd) commissie,  
§ jeugd coördinatoren,  
§ jeugdtrainers,  
§ jeugdbegeleiders.  

§ Verbeteren van communicatie; 
§ Verbeteren imago en uitstraling JC; 
§ Realiseren van leuke activiteiten; 
§ Uitdragen van positiviteit, 

sportiviteit en respect binnen de club 
(vrijwilligers) en buiten de club 
(imago). 

2. ALGEMEEN  

§ Het verzorgen van een goede en 
gedegen voetbalopleiding voor de 
gehele jeugd;  

§ Goede trainers en begeleiders voor 
alle recreatieve jeugdteams, het 
liefst met voetbalervaring;  

§ Gediplomeerd jeugdtrainers met 
voetbalervaring voor prestatieve 
(selectie)jeugdteams;  

§ Het positief uitdragen van de K.G.B. 
als vooruitstrevende vereniging met 
grote sociale en maatschappelijke 
betrokkenheid in West-Friesland;  

§ Het verwelkomen en omarmen van 
alle nieuwe jeugdspelers;  

§ Verbeteren en borgen 
betrokkenheid ouders;  

§ Overbrengen van Toolbox 
Sportiviteit en Respect richting 
begeleiders en ouders;  

§ Het realiseren van positieve 
sportbeleving met wederzijds 
respect.  

ACTIVITEITEN  
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§ Het organiseren van leuke 
activiteiten voor alle jeugdteams, 
bijvoorbeeld: bootcamp, Sinterklaas, 
jaarlijks teamuitje, enz...  

§ Het verzorgen van leuke toernooien 
voor alle jeugdteams, waaronder 
het Jeugdtoernooi, MP-toernooi, 
Flint-toernooi, Traphal-competitie, 
enz... 

§ Het organiseren van het eigen KGB-
Jeugdtoernooi en dit laten 
uitgroeien tot hét Jeugdtoernooi 
van West-Friesland;  

§ Het realiseren van een 
Internationaal K.G.B. Jeugdtoernooi.  

SPORTIVITEIT EN RESPECT 
Waarom Sportiviteit en Respect (S&R)? 

Omdat wij vinden dat het onze morele 
plicht is daar aandacht aan te besteden 
en beleid voor te ontwikkelen. Als 
vereniging kun je op tal van manieren 
met sportiviteit en respect aan de slag. 
K.G.B. heeft ervoor gekozen om op 
structurele wijze aan S&R te werken.  

Wij geven daarbij S&R een vaste plek 
binnen de vereniging. Dit zorgt ervoor 
dat er mensen verantwoordelijk voor 
zijn en dat afspraken ook daadwerkelijk 
worden nagekomen. Daarnaast zorgt 
een vaste plek in de vereniging voor 
continuïteit.  

 

Hoe geeft K.G.B. Sportiviteit & Respect 
een vaste plek in de vereniging? 

Dat doen wij door S&R vast te leggen in 
beleid met doelstellingen en 
doelgroepen. Belangrijk daarbij is dat 
één of een aantal mensen 
verantwoordelijk is.  

Wij gaan als vereniging zowel met 
preventie als met sanctiebeleid aan de 
slag. Wij kiezen er bewust voor deze 

twee zaken van elkaar te scheiden. 
Ervaring binnen de KNVB leert dat het 
niet werkt om één ‘commissie’ zowel 
activiteiten te laten organiseren als 
verantwoordelijk te laten zijn voor het 
bestraffen van onwenselijk gedrag.  

Hoewel binnen K.G.B. de lijnen kort en 
direct zijn is de noodzaak aanwezig om 
S&R te binnen de vereniging te 
professionaliseren. Daarbij gelden de 
volgende aandachtspunten: 

§ Doelstelling. Wij gaan bedenken wat 
wij willen bereiken en leggen dat vast 
in een Bijlage van KGB2025. 

§ Draagvlak. Wij brengen de plannen 
binnen de vereniging bij een breed 
publiek onder de aandacht, zodat 
leden zich betrokken voelen bij de 
aanpak. 

§ Verantwoordelijkheid. Het is onze 
intentie om één persoon (of 
meerdere personen) en/of 
commissies verantwoordelijk te 
maken voor (een deel van) het beleid 
op het gebied van S&R. 

§ Communicatie. Wij maken zichtbaar 
wat er allemaal gebeurt op het 
gebied van S&R en wat de resultaten 
zijn. 

 

VERENIGINGSREGELS 
 
Waarom verenigingsregels? 
Elke voetbalvereniging is weer anders 
en heeft een eigen identiteit, een eigen 
uitstraling. Ook binnen K.G.B. zijn er 
grote verschillen tussen teams op het 
vlak van plezier, prestatie, sportiviteit 
en respect. Het is belangrijk als 
vereniging te laten zien waar je voor 
staat: intern voor de eigen leden en het 
vrijwillig kader, maar ook extern voor de 
buurt, gemeente en sponsoren. 
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Verenigingsregels zijn een gedeelde 
opvatting over wat binnen een 
vereniging als normaal wordt opgevat 
en wat de leden van elkaar mogen 
verwachten.  
 
Hierin komen uitgangspunten terug als: 
§ openstaan voor alle groepen 

(ongeacht religie, huidskleur of 
seksuele voorkeur); 
 

§ respect tonen voor elkaar, voor de 
accommodatie en de materialen van 
de vereniging; 
 

§ met elkaar zorgen voor een plezierig 
en veilig sportklimaat; 
 

§ een goed gastheer zijn voor 
bezoekers; 
 

§ elkaar aanspreken op ongewenst 
gedrag. 

Hoe komt K.G.B. tot verenigingsregels? 
Er zijn vele manieren om tot 
verenigingsregels te komen. Ze werken 
alleen wanneer de eigen achterban 
bekend is met de regels en zich erin 
herkent. K.G.B. betrekt zoveel mogelijk 
de leden bij de totstandkoming van 
deze regels en vraagt hen wat zij  
 
belangrijk vinden. Dat kan op veel 
verschillende manieren, K.G.B. heeft 
gekozen om een groep te formeren met 
leden van alle verschillende geledingen 
binnen de vereniging om gezamenlijk 
tot uitgangspunten komen. 
 
Doelstelling is te komen tot een beperkt 
aantal uitgangspunten. 5 of 7 krachtige 
uitgangspunten zeggen meer dan 25 
verenigingsregels. 
 
K.G.B. formuleert de afspraken positief: 
wij spreken af waar wij voor staan, in 
plaats van waar wij tegen zijn, 

K.G.B. beschrijft als vereniging globale 
uitgangspunten voor en met de 
verschillende geledingen binnen de 
vereniging (bestuur, trainers, scheids-
rechters, vrijwilligers). Op teamniveau 
kunnen de afspraken concreter 
gemaakt worden. 
 
Hoe  brengen wij de verenigingsregels 
onder de aandacht? 
Het maken van verenigingsregels is de 
eerste stap, daarna is het belangrijk de 
regels onder de aandacht van de leden 
te krijgen én te houden. K.G.B. zet 
daarvoor de onderstaande middelen in: 
 
§ vermelding op de website, in het 

clubblad en beleidsplan; 
§ ophangen in de kantine, 

kleedkamers en op een bord bij de 
ingang van het sportcomplex ‘de 
Rozeboom’; 

§ jaarlijks onder de aandacht brengen 
bij de verschillende doelgroepen en 
teams. 

De plezierige en sportieve sfeer binnen 
de vereniging blijft goed wanneer de 
afspraken en regels regelmatig 
besproken worden en daarmee onder 
de aandacht blijven. 

GEDRAGSREGELS 
 
Waarom naast verenigingsregels ook 
gedragsregels?  
Deze gedragsregels zijn anders dan 
verenigingsregels afdwingbaar. Als een 
of meerdere gedragsregels overtreden 
wordt, dan kan een tuchtprocedure 
met tuchtrechtelijke sancties volgen 
vanuit de sportbond.  
 
Hieronder vind je de onvoorwaardelijke 
geldende set van 11 (elf) gedragsregels 
die gelden voor alle begeleiders en 
vrijwilligers binnen K.G.B. De regels zijn 
ontleend aan de ‘Gedragsregels 
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begeleiders in de sport’ zoals 
vastgesteld binnen de georganiseerde 
sport: 
 
1. De begeleider moet zorgen voor 

een omgeving en een sfeer 
waarbinnen de sporter zich veilig 
kan voelen. 
 

2. De begeleider onthoudt zich ervan 
de sporter te bejegenen op een 
wijze die de sporter in zijn 
waardigheid aantast, én verder in 
het privéleven van de sporter door 
te dringen dan nodig is in het 
kader van de sportbeoefening.  
 

3. De begeleider onthoudt zich van 
elke vorm van (machts)misbruik of 
Seksuele Intimidatie tegenover de 
sporter. 
 

4. Seksuele handelingen en seksuele 
relaties tussen de begeleider en de 
jeugdige sporter tot zestien jaar 
zijn onder geen beding geoorloofd 
en worden beschouwd als 
seksueel misbruik. 
 

5. De begeleider mag de sporter niet 
op een zodanige wijze aanraken 
dat de sporter en/of de begeleider 
deze aanraking naar redelijke 
verwachting als seksueel of 
erotisch van aard zal ervaren, zoals 
doorgaans het geval zal zijn bij het 
doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten. 
 

6. De begeleider onthoudt zich van 
(verbale) seksueel getinte 
intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook. 
 

7. De begeleider zal tijdens 
trainingen, wedstrijden en 
toernooien  gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter en 
met de ruimte waarin de sporter 

zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de 
kleedkamer. 
 

8. De begeleider heeft de plicht - 
voor zover in zijn vermogen ligt - 
de sporter te beschermen tegen 
schade en (machts)misbruik als 
gevolg van Seksuele Intimidatie. 
Daar waar bekend of geregeld is 
wie de belangen van de (jeugdige) 
sporter behartigt, is de begeleider 
verplicht met deze personen of 
instanties samen te werken, opdat 
zij hun werk goed kunnen 
uitoefenen. 
 

9. De begeleider zal de sporter geen 
(im)materiële vergoedingen geven 
met de kennelijke bedoeling 
tegenprestaties te vragen. Ook de 
begeleider aanvaardt geen 
financiële beloning of geschenken 
van de sporter die in onevenredige 
verhouding tot de gebruikelijke 
dan wel afgesproken honorering 
staan. 
 

10. De begeleider zal er actief op 
toezien dat deze regels worden 
nageleefd door iedereen die bij de 
sporter is betrokken. Indien de 
begeleider gedrag signaleert dat 
niet in overeenstemming is met 
deze gedragsregels zal hij de 
daartoe noodzakelijke actie(s) 
ondernemen. 
 

11. In die gevallen waarin de 
gedragsregels niet (direct) 
voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de 
begeleider in de geest hiervan te 
handelen. 

VERTROUWENSPERSOON  
 
K.G.B. heeft een vertrouwenspersoon 
en een plaatsvervangend 
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vertrouwenspersoon. De één werkt als 
hoofdagente bij de Nationale Politie. 
De ander vervult de rol vertrouwens-
persoon ook bij zijn werkgever. Door 
deze dubbele bezetting bieden we ook 
de mogelijkheid om het gesprek aan te 
gaan met mannelijke of vrouwelijke 
vertrouwenspersoon, mocht dat 
wenselijk zijn. 

Vertrouwenspersoon:  
Wilma Wildoer +31 (0)6 57 57 87 03. 

Plaatsvervangend vertrouwenspersoon: 
Jurgen Duijs +31 (0)6 18 57 87 81. 

COMMUNICATIE  
 
Een vereniging runnen, komt vaak neer 
op de volgende drie stappen: 

1. Beleid maken. 
2. Activiteiten organiseren. 
3. Communiceren over het beleid en de 

activiteiten. 

Het begint bij het bepalen van een 
duidelijke ambitie: waar staan we nu en 
wat willen we bereiken? Vervolgens 
worden er keuzes gemaakt voor de 
activiteiten die deze ambitie moeten 
verwezenlijken. Daarna komt het erop 
aan deze ambitie binnen en buiten de 
vereniging te communiceren. 

Met het laatste creëren we draagvlak, 
scheppen we duidelijkheid en kunnen 
we mensen in beweging krijgen. Ook 
voor de uitstraling van K.G.B. is het 
belangrijk om externe stakeholders 
(bezoekende verenigingen, sponsoren, 
gemeente, KNVB) op de hoogte te 
houden van zaken die voor de 
vereniging belangrijk zijn. 

Wanneer onze vereniging zich duidelijk 
profileert, kan dit een gunstig effect 
hebben op het ledenaantal en de relatie 
met gemeente en sponsoren. 

Hoe communiceert K.G.B. over wie wij 
zijn en waar wij voor stáán? Wat zijn 
onze belangrijkste doelstellingen en 
kernactiviteiten? Bij welke doelgroepen 
willen wij welke informatie onder de 
aandacht brengen. Is dit vooral intern 
gericht (eigen achterban) of extern 
(bezoekende verenigingen, sponsoren, 
gemeente, KNVB)?  

Vervolgens kiezen wij de communicatie 
middelen die passen bij de doelgroep, 
doelstelling en de boodschap.  
 
De mogelijkheden voor K.G.B. zijn legio: 

§ Website  
§ Facebook pagina 
§ Twitter-account KGB 
§ Clubblad ‘De Brug’ 
§ Mededelingenbord 
§ Schermen in kantine en de 

bestuurskamer 
§ Welkomstbord 
§ Bordjes in kleedkamer 
§ Welkomstbrief voor bezoekende 

verenigingen 
§ Brieven aan eigen leden of externen 
§ Posters 
§ Kleding 
§ Enzovoort... 

ONTVANGST BIJ DE 
VERENIGING 
 

Als je als team uit speelt, ervaar je hoe 
prettig het is om gastvrij ontvangen te 
worden. De spelers vinden gemakkelijk 
de kleedkamer en treffen die schoon 
aan. 

De begeleider maakt kennis met de 
coach, drinkt een kopje koffie in de 
kantine en wisselt wat uit over de 
verschillende teams in de poule. De 
scheidsrechter meldt zich en bespreekt 
nog wat zaken voor de wedstrijd. Tijd 
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voor een warming-up en dan kan de 
wedstrijd beginnen! 

Hoe ontvangt K.G.B. bezoekers 
gastvrij? 

Zorg ervoor dat er altijd 
vertegenwoordigers van de vereniging 
zijn om de bezoeker te ontvangen. Niets 
is vervelender dan bij aankomst alles 
zelf te moeten uitzoeken. Geef de 
bezoekers alle informatie die voor een 
plezierige voorbereiding van de 
wedstrijd nodig is; 

§ over het veld waar gespeeld wordt 
en waar zich dat bevindt; 

§ over de locatie van de kleedkamer; 
§ over een eventuele duidelijke 

regeling voor de sleutel van de 
kleedkamer; 

§ over de beschikbaarheid van 
scheidsrechter en eventuele 
assistenten. 

Help eventuele problemen op een 
prettige manier op te lossen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om velden of 
kleedkamers die niet tijdig beschikbaar 
zijn, te laat komen van het eigen team. 

Een kopje koffie of consumptiebon is 
altijd een gewaardeerde binnenkomer. 

Een sportieve en plezierige wedstrijd: 
wat geven wij bezoekers mee? 

Via het welkomstbord heten wij de  
bezoekers welkom. Daarnaast is het ons 
voornemen om te laten weten wat wij 
van het bezoekende team, coach en 
meekomende ouders en toeschouwers 
verwachten.  

In het beleid is er aandacht voor: 

§ het respecteren van de beslissingen 
van de scheidsrechter. 

§ de plaats waar ouders mogen staan. 
§ het positief aanmoedigen van de 

spelers. 

Vraag de coach deze informatie te delen 
met de spelers en de ouders. 

Wij verwachten dat de leden van K.G.B.  
als vertegenwoordigers van onze eigen 
club het goede voorbeeld geven als het 
gaat om sportief gedrag. 

Mocht zich toch iets voordoen en er 
komen klachten, staan wij open voor 
een gesprek, op een rustig moment in 
de bestuurskamer. 

Met elkaar doen wij ons best om de 
gehele ontvangst bij de vereniging 
plezierig te maken: een praatje, een 
vrolijk gezicht en een kopje koffie doen 
wonderen. Enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers bij onze mooie vereniging 
zijn daarom van grote waarde! 
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Inleiding 
K.G.B. is een voetbalclub met een grote jeugdafdeling, met leden in de leeftijd van 5 t/m 18 
jaar.  K.G.B. heeft de naam een gezellige en hechte vereniging te zijn waar de leden het 
goed naar de zin hebben. Het is zaak dit minimaal zo te houden en er derhalve voor te 
waken dat jeugdleden afhaken doordat de TV of de computer meer aantrekkingskracht 
hebben dan het bezoeken van trainingen en het spelen van wedstrijden. Niet alleen voor 
spelers maar ook voor trainers en leiders moet er een uitdaging te vinden zijn bij K.G.B.. 

Met dit beleidsstuk wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van 
organisatie (selectievormen, selectiecriteria, nevenactiviteiten en materialen),  en ook op 
het technisch gebied (trainingen, trainingsvormen, wedstrijden, coachvormen en 
dergelijke). Duidelijkheid dus voor alle betrokkenen, te weten spelers, leiders, trainers en 
ouders. 

Dit beleidsstuk is vooral geschreven naar de praktijk en voornamelijk gericht op de pupillen 
maar kan ook als basis worden gebruikt voor de A, B en C junioren. We werken er mee met 
een positieve instelling. Het wordt van jaar tot jaar bijgesteld. De technische staf staat open 
voor op- en/of aanmerkingen en neemt deze bij het jaarlijks actualiseren van het plan mee.  

Visie 
Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (bele-
ving), gestructureerd te laten voetballen. Alle jeugdspelers krijgen ieder op hun eigen 
niveau zo veel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden. Het gaat dan met 
name over techniek, over tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, 
discipline en waarden en normen. 

Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team 
op hun eigen niveau inzetbaar zijn. Op deze manier kan een goede overgang en 
doorstroming naar de senioren plaatsvinden. Tijdens de opleiding krijgt het sociale aspect 
(het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, het als team presteren naar je 
mogelijkheden) steeds aandacht. Waarden en normen zijn binnen K.G.B. een belangrijk 
aandachtspunt in het kader van de jeugdopleiding. 

Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden. Winnen en eventueel kampioen worden is 
leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn. Ook verliezen maakt onderdeel uit van de 
voetbalsport en dus van het opleiden. Dit laatste betekent overigens niet dat winnen bij  
K.G.B. in de jeugdafdeling niet belangrijk is. Het opleiden tot ‘winnaars’ is namelijk ook een 
onderdeel van de gehele opleiding. 

Het beleven van plezier aan het spelletje moet steeds het uitgangspunt zijn. Zonder plezier 
houdt een speler het niet lang vol en een trainer of (bege)leider al evenmin. Plezier in 
voetbal heb je wanneer je veel scoort, dus aanvallend voetbal speelt. Daarbij moet je de bal 
kunnen veroveren, in de ploeg kunnen houden, er een aanval mee op kunnen zetten (met 
opbouw van achteruit), met als afronding het scoren van een doelpunt. Om dat te leren 
moet je trainen en wedstrijden spelen en dat zal steeds op een plezierige manier dienen te 
gebeuren. 

Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak. Daarom is het ook zo belangrijk dat 
zij hierin zowel op het gebied van organisatie, als op technisch vlak, goed ondersteund en 
begeleid worden.  

Om dit alles mogelijk te maken is het noodzakelijk dat K.G.B. steeds over een goede 
accommodatie beschikt, zowel op het gebied van wedstrijd - en trainingsvelden (inclusief 
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verlichting) en materialen,  als op het gebied van kleedlokalen, vergaderruimten, 
opslagruimten en kantine. 

Opleiding/kader 
K.G.B. hecht er veel waarde aan dat de jeugdspelers getraind en begeleid worden door 
gekwalificeerde trainers/begeleiders. Dit is een voorwaarde om de jeugd van K.G.B. de 
mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. 

De technische commissie stimuleert trainers / leiders tot het volgen van cursussen en 
bijscholing. De kosten voor het volgen van bv de cursussen TC III jeugd, Junioren Trainer, 
Pupillentrainer (F-module, E-module, D-module of gecombineerd),  Jeugdvoetbal-
begeleider (JVL) en Keeperstrainer worden door  K.G.B. vergoed. Ook wordt getracht via 
interne pupillen cursussen van 3 tot 4 avonden (bij de club zelf) de 
pupillentrainers/begeleiders op effectieve wijze extra kennis bij te brengen. 

K.G.B. verwacht minimaal vier jaar profijt te hebben van het door de trainer/begeleider 
geleerde tijdens de cursus. Tevens worden leden van K.G.B. op kosten van de club in de 
gelegenheid gesteld om scheidsrechtercursussen te volgen.  

Immers elke zaterdag zijn er weer vele scheidsrechters nodig om alle wedstrijden in goede 
banen te leiden. De jeugdcommissie streeft ernaar dat in ieder geval voor de standaard 
teams A- , B- , C-junioren, D-, E- en F-pupillen minimaal één gediplomeerde trainer 
/begeleider beschikbaar is. 

De rol van de jeugdleider en -trainer 
Als jeugdleider en -trainer is het uitermate belangrijk om steeds voorbeeldgedrag te tonen 
ten opzichte van de jeugd. De trainer dient de spelers individueel en in teamverband 
kwalitatief beter te maken. Het geven van afwisselende en interessante, leerzame 
trainingen is cruciaal voor een goede opleiding.  

Onder coachen wordt verstaan: het doordacht beïnvloeden van spelers om de prestatie 
(individueel en van team) te verbeteren. Voor de jeugdcoach moet opleiden centraal staan. 
Het resultaat moet feitelijk ondergeschikt zijn aan het ontwikkelen en het plezier hebben 
in het spelletje. 

Algemene coachtips: 

Voor de  wedstrijd: 

§ gebruik tijdens de wedstrijdbespreking een coachbord; dan is het visueel wat de 
kinderen beter begrijpen. 

§ houd de wedstrijdbespreking kort; zo snel mogelijk het veld op is de boodschap. 
§ laat een speler een deel van het praatje doen. 
§ kom terug op een training. 
§ betrek alle spelers (vaak worden keepers en mindere goden wat op de achtergrond 

gehouden). 
§ stel duidelijke taken en doelen. 

Tijdens de wedstrijd: 

§ In de jongste leeftijdsgroepen is een heel positieve houding van de coach belangrijk. De 
spelers moeten in een sfeer van vertrouwen kunnen voetballen. Daar hoort het maken 
van fouten bij!  

§ Een wissel is een uitstekend middel om de spelers tips mee te geven. 
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§ Vermijd alle negatieve vormen van coachen. Van onophoudelijke kritiek gaan spelers 
niet beter voetballen!  

§ Zorg dat je coachprikkels bijdragen tot de zelfstandige ontwikkeling van de spelers. Laat 
de spelers zelf op zoek gaan naar oplossingen. 

§ Vermijd discussies met de scheidsrechter. 

Tijdens de rust: 

§ laat de spelers eerst tot rust komen. 
§ laat ze zelf aan het woord. 
§ stem de inhoud af op de aandachtspunten uit de voorbespreking. 
§ geef enkel korte tips voor de tweede helft. 
§ betrek alle spelers. 

Na de wedstrijd: 

§ zorg voor een positieve noot. 
§ vermijd lange nabesprekingen. Het is beter om het werkpunt uit de wedstrijd mee te 

nemen naar de training. Verwijs vervolgens in de training na de wedstrijd. 

Verder worden in de trainingsboeken F-, E- en D- ook al tal van coach en trainingstips 
gegeven. 

Selecties/Teamindeling pupillen 
F1, F2, E1, E2, D1 en D2  zijn selectieteams. In de lagere teams is het mogelijk om bijvoorbeeld 
vriendjes bij elkaar te houden. Kwaliteit van de speler is hierbij bepalend waarbij gekeken 
wordt naar volgende kenmerken: techniek, inzicht/tactiek, snelheid, motoriek, motivatie en 
mentaliteit. Daarbij wordt ook de positie van de speler meegenomen: alleen maar 
aanvallers of verdedigers in het team is niet gewenst. Bij gelijkwaardigheid krijgen de  
eerstejaars voorrang. 

De definitieve selectie vindt plaats na de bekerwedstrijden. Het kan uiteraard zijn dat 
voortijdig al heel duidelijk is welke spelers in de betreffende teams komen en voorselectie 
niet nodig is. Vervolgens blijven de teams 5  á 6 weken in dezelfde samenstelling.  

Tot de winterstop kan er met spelers worden geschoven d.w.z. in een hoger of  lager team 
worden ingedeeld. Om de 5 á 6 weken vindt evaluatie plaats tussen trainers, begeleiders en 
technisch pupillencoördinator(s) (TPC). Na de winterstop vinden er geen wisselingen meer 
plaats. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van interne scouting. De interne scouts 
werken met een spelervolgformulier (voor een voorbeeld zie bijlage II) zodat een beter 
inzicht wordt verkregen in ons spelersmateriaal. Verder is het de bedoeling dat er zo goed 
wordt geselecteerd dat wisselingen zo weinig mogelijk hoeven plaats te vinden. 

Via een standaardbrief worden de spelers geïnformeerd in welk team ze zijn ingedeeld.  

Als twee F of E teams samen trainen dienen ze te beschikken over een half veld evenals alle 
D teams; de overige F en E teams hebben genoeg aan een 1/3 veld. Er zijn inmiddels 
markeringen die het 1/3 deel aangeven. 

De trainingstijden en de -indeling van alle jeugdteams (met vermelding van trainers + 
telefoonnummers) worden op de K.G.B. website gepubliceerd. 

Als het trainingsveld niet bespeelbaar is door vorst of onderhoud dient dit dient door het 
jeugdbestuur (JB) te worden doorgegeven aan de coördinatoren. De coördinatoren 
brengen de trainers op de hoogte. Nog beter (en eenvoudiger) is om de trainingstijden en 
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afgelastingen van het trainingsveld op de website te plaatsen. Ook wordt dit via Social 
Media doorgegeven. In de winterperiode moet de traphal nog veel meer gebruikt worden. 
Hier kunnen dan 3:3 of 4:4 wedstrijden gespeeld worden. 

Speelwijze 
Het streven is om alle E en F teams volgens de KNVB regel 7 tegen 7 te laten spelen en dus 
niet 8 tegen 8 en nooit 9 tegen 9. 

Waarom 7 tegen 7 ?  

Wij volgen hierbij de opvatting van de KNVB: 

De ruimtes zijn groter en de tegenstander heeft meer moeite om de bal weer af te pakken. 
Zo leren ze hoe de situaties op moeten lossen als ze de bal hebben of als ze de bal niet 
hebben. Bij 8:8 en 9:9 worden de ruimtes beperkt, de tegenstander is sneller bij je en de 
meeste kinderen hebben niet voldoende techniek om hiermee om te gaan. Gevolg: spel met 
veel wisselende momenten waarbij de bal heen en weer wordt getrapt. Bepaalde kinderen 
hebben dan heel weinig balcontacten. Bij 7:7 komen de spelertjes vaak aan de bal en komen 
er meer scoringsmogelijkheden wat de beleving bevordert. 

7:7 wordt ook door de KNVB als beste manier gezien om de kinderen te leren voetballen; 
we spelen ook niet 12:12 op een groot veld. Foppe de Haan zei ooit: we hebben teveel 
toeschouwers in het veld. Je ziet zoveel kinderen niet aan het spelletje deelnemen, dus die 
begrijpen helemaal niet waar het om gaat. 

Het opdragen van taken aan deze jeugdige voetballers moet heel voorzichtig gebeuren, 
laat ze vooral hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken. Het plezier in het 
spel staat daarbij voorop. Pas wanneer opgemerkt wordt dat de spelertjes toe zijn aan meer 
in teamverband spelen (met de daarbij behorende afspraken), kan daar langzaam mee 
begonnen worden. Ingewikkelde tactische vondsten zijn niet gewenst, de ontwikkeling van 
de spelers en het plezier in het spel moeten voorop staan.  

Op deze plaats wordt de formatie van een zevental, zoals K.G.B. die voorstaat, uiteengezet. 
Bijbehorende taken en functies worden puntsgewijs aangegeven. Het spelen met zeven 
spelers vormt hierbij het uitgangspunt. Voor de jongere teams is het mogelijk om, in overleg 
met de tegenstander, met een spelertje meer te spelen, zodat er minder wisselbeurten 
benodigd zijn. De intentie is echter om 7 tegen 7 te spelen.  
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      doelverdediger 

 
             

rechter verdediger                                   linker verdediger 
     
        centrale verdediger 
 
 
rechter aanvaller                                 linker aanvaller 
 
                centrale middenvelder 
	
	 	 	 	 	 	 	 	

Wedstrijdformatie E en F pupillen: 1:3:3 

Voordeel: Eenvoudig overzicht voor de  kinderen waarbij minder keuzes hoeven te 
worden gemaakt 

Als je de centrumspelers van beide linies iets naar voren/achteren zet krijg je 2 ruitjes 
(driehoeken!) de speler met de bal heeft dan steeds meer afspeelmogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelverdediger 
verdedigend: doelpunten voorkomen 

positie kiezen ten opzichte van de bal en mede- en tegenspelers 

aanvallend:  positie kiezen ten opzichte van de verdedigers 
voortzetting door middel van rollen, werpen, passen of trappen 
fungeren als centrale opbouwer 

Centrale verdediger 
verdedigend: voorkomen van doelpunten 

dekken van de centrale aanvaller van de tegenpartij 
rugdekking verzorgen bij teammaatjes 
veld klein houden / 'naar voren' verdedigen 

aanvallend:  positie kiezen tussen verdediging en aanval 
aanspelen van de aanvallers 
meedoen met de aanval 
wanneer er ruimte is: zelf met de bal naar voren dribbelen, drijven 

Vleugelverdedigers 
verdedigend: voorkomen van doelpunten 

dekken van de aanvallers van de tegenpartij 
rugdekking verzorgen bij teammaatjes 
veld klein houden / 'naar voren' verdedigen 

aanvallend:  positie kiezen (uit elkaar, veld breed maken) 
aanspelen van de aanvallers 
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meedoen met de aanval 
wanneer er ruimte is: zelf met de bal naar voren dribbelen, drijven 

Centrale middenvelder 
verdedigend: dekken van de centrale opbouwer van de tegenpartij 

storen bij de opbouw van de tegenstander, voorkomen van de 
dieptepass 
rugdekking verzorgen bij teammaatjes 

aanvallend:  inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door de aanvallers 
gecreëerd) 
afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 
doelgericht zijn 
doelpogingen door combinatie met teammaatjes of individueel 

Vleugelaanvallers 
verdedigend: storen bij de opbouw van de tegenstander 

rugdekking verzorgen bij teammaatjes 
veld klein maken / 'naar binnen' verdedigen 

aanvallend:  positie kiezen ten opzichte van de verdedigers (veld lang maken) 
met de bal zo snel mogelijk naar het doel, alleen of door combinatie 
met maatjes 
zelf voor doel positie kiezen 

Elftal: 

De oudere jeugd (>10 jaar) speelt in een elftal op een veld met 'normale' afmetingen. Er is 
een onderverdeling in D-jeugd (10-12 jaar), C-jeugd (12-14 jaar), B-jeugd (14-16 jaar) en A-jeugd 
(16-18 jaar). De wedstrijdduur is respectievelijk twee keer 30 minuten, twee keer 35 minuten, 
twee keer 40 minuten en twee keer 45 minuten. Stap voor stap komt de overgang naar de 
senioren in zicht. 

In deze vier leeftijdscategorieën zijn grote verschillen zichtbaar. Met name de overgang van 
een 'klein' naar 'groot' veld is voor de meeste spelers een flinke stap. Het eerste seizoen in 
de D-jeugd is daarom voor velen een moeilijk jaar.  

Juist daarom is de begeleiding van eerstejaars D-jeugdspelers zo essentieel. Ze moeten heel 
goed onderwezen worden in het 'grote veld’ voetbal: wat wordt er van mij verwacht en 
wat doen andere spelers. Goede en duidelijke afspraken zijn erg belangrijk. Deze afspraken 
(in trainingen en wedstrijdbesprekingen) moeten per categorie uitgebouwd worden, met 
als doel dat volwaardige voetballers doorstromen naar de senioren.  

Voetbal is een teamsport en het rendement van de teamprestatie is het hoogst wanneer 
elke speler zijn taken naar behoren invult. Deze taken moeten een speler wel aangeleerd 
worden. In het jeugdvoetbal gaat de ontwikkeling van spelers dan ook boven alles. De 
trainers en leiders hebben dus een ander doel (leren voetballen) dan de spelers (kampioen 
worden). 

Wedstrijdformatie D pupillen:  

De voorkeur heeft 1:4:3:3 (4 verdedigers) of 1:3:4:3 (3 verdedigers en 1 ‘schakelspeler’). 
Beiden geven de meest optimale veldbezetting. 

Toelichting 1:3:4:3: 
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De wijze waarop een elftal speelt is over het algemeen terug te zien in de formatie van de 
spelers op het veld. De meest logische veldbezetting, zeker in het kader van het jeugdvoet-
bal leerproces, is: de keeper, drie verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Rest 
dan nog één speler. Afhankelijk van het niveau en de bedoeling van de wedstrijd kan deze 
positie ingevuld worden en als zogenaamde ‘schakelspeler’: 

§ achter de drie verdedigers; 
§ voor de drie verdedigers; 
§ wisselend voor en achter de drie verdedigers; 
§ extra op het middenveld (ruitformatie); 
§ extra aanvaller (schaduwspits). 

Voor- en nadelen 3 en 4 verdedigers: 

3 verdedigers 

Voordelen:   

§ hoge eisen ten opzichte van 1:1 en het verdedigend positiespel 
§ de weerstanden bij balbezit zijn hoog 
§ hoge eisen ten opzicht van de handelingssnelheid van de spelers 

Nadelen: 

§ Er is meer open ruimte aan de buitenkanten van het speelveld 
§ Er zijn minder variaties (inschuivende verdedigers) mogelijk 

4 verdedigers 

Voordelen: 

Balbezit tegenpartij (BBT): 

§ Gezien de aanwezigheid van 4 verdedigers in de laatste linie is er meer zekerheid bij BBT 

Balbezit (BB) 

§ Meer variatiemogelijkheden. Een van de spelers kan inschuiven bij BB.  

Nadelen: 

Balbezit tegenpartij (BBT) 

§ De individuele weerstanden bij BBT zijn een stuk lager. Taken van de spelers kunnen door 
andere verdedigers gecompenseerd worden. 

§ in sommige gevallen wordt teveel nadruk gelegd op BBT. De 4 verdedigers blijven te 
vaak in hun positie 

Balbezit (BB) 

§ De eisen t.a.v. handelingssnelheid liggen een stuk lager. 
§ De centrale verdediger heeft vaak meer tijd en ruimte bij BB. 
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       doelverdediger 

 
                 centrale verdediger 

      rechter verdediger         linker verdediger 
 
 

     voorstopper (schakelspeler) 

 
 rechter middenvelder          linkermiddenvelder
   

 aanvallende middenvelder 

 
rechterspits                  linkerspits
       

 centrum spits 

Om de gekozen speelwijze uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om er in besprekingen, 
trainingen en voor- en nabesprekingen van wedstrijden de nodige aandacht aan te 
besteden. Steeds weer dient aan de orde te komen: 

§ formatie, veldbezetting, veldverdeling 
§ speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?) 
§ taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities 
§ positiespel 
§ winnen van 1 tegen 1-duels 
§ rendement in de eindfase (scoringskansen) 
§ benutten van kansen 

Op deze plaats wordt de formatie van een elftal, zoals K.G.B. die voorstaat, uiteengezet. 
Bijbehorende taken en functies worden puntsgewijs aangegeven. Wat betreft de 
'schakelspeler' (elfde) speler: er wordt uitgegaan van een vrije man (of vrouw) die bij eigen 
balbezit inschuift en bij balbezit van de tegenstander afhankelijk van de speelwijze van de 
tegenstander rugdekking geeft dan wel de vrijkomende tegenspeler aanpakt. In zijn 
algemeenheid wordt bij balbezit van de tegenstander uitgegaan van positiedekking en dus 
niet van mandekking. 

Formatie: 1:3:4:3  
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Doelverdediger 
verdedigend: positie kiezen ten opzichte van de bal 

organiseren en leiden van de verdediging 
duidelijk coachen wanneer en wat een verdediger moet doen 

opbouwend: juiste voortzetting bij balbezit (rollen, werpen of trappen) 
leiden van de verdediging  

aanvallend:  betrokken zijn met de aanval (niet op de doellijn blijven staan!) 
coachen van de medespelers 

Vrije man 
verdedigend: leiden en organiseren van de verdediging 

rugdekking geven aan de overige spelers 
afstoppen van doorgebroken aanvallers 
afstoppen van opkomende middenvelders 
het klein houden van het speelveld (spelen op buitenspel) 

opbouwend: vrijlopen om voor vleugelverdedigers en doelverdediger aanspeelbaar 
te zijn 
voor de verdediging spelen om meerderheid te creëren op het 
middelveld 
leiding geven aan de verdediging (coachen) 

aanvallend:  inschuiven bij balbezit op het middenveld 
creëren van een numerieke meerderheid 
inschakelen bij corners en vrije trappen 

Voorstopper 
verdedigend: dekken van de centrumspits van de tegenpartij 

ophouden van aanval bij numerieke overmacht van tegenpartij: geen 
aanval op de bal 

opbouwend: vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving 
indien mogelijk inschakelen bij combinatie van middenveld 

aanvallend:  inschakelen bij corners en vrije trappen in overleg met laatste man 

Vleugelverdedigers 
verdedigend: dekken van de vleugelaanvaller van de tegenpartij 

rugdekking geven aan het centrum bij aanval over andere vleugel 
indien gepasseerd dan herstellen naar het centrum 

opbouwend: vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving  
spelen in een combinatie met overige spelers 

aanvallend:  op het juiste moment inschakelen wanneer er voldoende ruimte is 
met bal doorgaan bij vrij veld: niet van grote afstand een 'gedekte' 
aanvaller inspelen 

Centrale middenvelder 
verdedigend: dekken van de directe tegenspeler 

rugdekking geven aan overige middenvelders  
ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal 
verdedigen) 
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opbouwend: vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
spelbepalende speler zijn (spelverdelen, organiseren, coachen) 
ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 

aanvallend:  inschakelen in de aanval (het benutten van ruimte door aanvallers 
gecreëerd) 
afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 
niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans) 

Linker en rechter middenvelder 
verdedigend: dekken van de directe tegenspeler 

rugdekking geven aan overige middenvelders  
ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal 
verdedigen) 

opbouwend: vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 

aanvallend:  inschakelen in de aanval (het benutten van ruimte door aanvallers 
gecreëerd) 
afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 
niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans) 

Centrale spits  
verdedigend: afdekken van opkomende centrale verdediger 

storen in de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met 
vleugelaanvallers 
voorkomen van passes van centrale verdedigers in de lengterichting 
van het veld 
'ophouden' van het spel van de tegenstander 

opbouwend: creëren van ruimte in de lengterichting van het veld voor een 
makkelijkere opbouw 
beide centrale verdedigers 'binden' door tegen de achterste man aan te 
spelen 
leiding geven aan de aanval (coaching) 

aanvallend:  komen tot scoringskansen door combinatiespel of individuele actie 
creëren van ruimte voor opkomende medespelers door 'terugvallen' op 
middenveld 
het benutten van ruimte door anderen gecreëerd ('gaten induiken') 

Vleugelaanvallers 
verdedigend: afdekken van de vleugelverdediger 

storen in opbouw van de tegenpartij in samenwerking met de andere 
aanvallers 
tegenstander naar de buitenkant dwingen (kortste weg naar doel 
afschermen) 

opbouwend: ruimte creëren voor opbouw van de aanval 
aanspeelbaar zijn voor medevleugelspelers en centrale middenvelder 

aanvallend:  zo snel mogelijk met de bal tot de doellijn komen door combinatie of 
individuele actie 
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kortste weg naar het doel en oogcontact houden met opkomende 
medespelers 
(in principe) het nemen van hoekschoppen 

Minipupillen 
Voor je 5e of 6e jaar kun je meedoen bij de minipupillen. Zij kunnen instromen in een 4:4 
competitie. De Mini-coördinator dient hiervan direct op de hoogte te worden gesteld 
zodat hij actie kan ondernemen. 

Oefenstof/trainingsvormen pupillen 
Voor de pupillen is er oefenstof samengesteld per categorie (F-, E- en D-pupillen). Deze 
oefenstof is te verkrijgen bij de technische commissie en/of coördinatoren. Hiermee 
kunnen vooral nieuwe trainers direct mee aan de slag. 

Het is van groot belang dat een training gedegen wordt voorbereid. Een veelvuldig 
improviserende trainer kan zorgen voor 'stilstaande' momenten, waarbij de concentratie 
van de jeugd afneemt.  

Er dient rekening gehouden te worden met diverse zaken, zoals het aantal aanwezige 
spelers in verband met bepaalde oefenvormen (afmelden bij afwezigheid), de 
trainingsruimte en de aanwezigheid van voldoende materiaal (doeltjes, ballen, hesjes en 
pylonnen / dopjes). Het is aan te bevelen vóór de training de benodigde 'veldjes' voor de 
diverse oefenvormen uit te zetten. 

De oefenstof is aan iedere trainer/begeleider ter beschikking gesteld waarbij ook o.a. het 
circuitmodel van de KNVB nader wordt beschreven.  

Een circuittraining is een training met vereenvoudigde voetbalvormen die afgeleid zijn van 
het 11 tegen 11. De voetbalvormen zijn dermate vereenvoudigd dat ze te begrijpen zijn 
voor de kinderen waar je mee werkt, maar ook voor de trainer. Circuittrainingen worden 
over het algemeen toegepast bij de F- en  E-pupillen en de lagere D-teams.  

Voordelen: 

§ veel balcontacten 
§ veel herhalen (herhalen leert...!) 
§ geen rijtjes 
§ veel beleving 
§ eenvoudige vormen die herkenbaar zijn voor kinderen: 

§ mikvormen 
§ scoorvormen 
§ pingelvormen 
§ partijvormen 

§ partijspel 
§ alle vormen samen  =  de handelingen van de wedstrijd 

Uiteraard dient er ook aandacht besteed te worden aan techniektraining,  coördinatie en 
loopschooltrainingen.  
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Waarom techniektraining? 

§ het is de basis 
§ geeft speler zelfvertrouwen 
§ baas over de bal 
§ baas over de tegenstander 
§ techniek goed = tactiek goed (je maakt sneller stappen) 
§ techniek is hulpmiddel 
§ techniektraining = coördinatie 

De technische vaardigheden kunnen ook als aparte vorm in het circuitmodel worden 
opgenomen. Het circuitmodel is geen doel op zich maar een middel om de pupillen beter 
te laten voetballen. 

Natuurlijk zijn er ook andere vormen van training geven maar de KNVB staat achter het 
circuitmodel omdat er leuke resultaten mee worden gehaald en iedereen bezig is met 
voetbal. Wel worden de vormen van tijd tot tijd herzien door de KNVB en de accenten 
verlegd.  

Ten behoeve van coördinatie en loopschooltraining beschikt K.G.B. over het volgende 
materiaal: 

§ Coördinatieladders (2) 
§ Ringen (30) 
§ Slalomstokken (30) 

 

Dispensatie pupillen 
Alleen in de volgende situaties kan dispensatie worden verleend: 

§ Een niet-selectie speler kan fysiek niet naar volgende categorie; 
§ Keeper in geval er in zijn huidige categorie geen of weinig keepers zijn; 
§ Van laag naar hoog: in principe alleen mogelijk als speler zo goed is dat hij gelijk in de 

selectie komt van de hogere categorie en daarin een duidelijke meerwaarde heeft. 
§ Mochten er andere goede redenen worden aangedragen dan zal dit worden besproken 

door de technische coördinator(en) in overleg met de betreffende trainer(s). 
 

KNVB Thema/praktijkavonden  
De KNVB organiseert regelmatig thema avonden voor jeugdtrainers/begeleiders. Daarin 
wordt  een speciaal thema belicht aan de hand van een praktijktraining en wel voor een 
bepaalde categorie.  

Ferrence Huliselan (regiocoach Noordkop) houdt ons op de hoogte wanneer deze 
avonden plaatsvinden.  Ook K.G.B. gaat zijn complex ter beschikking stellen. Het is van 
belang dat deze door trainers/begeleiders worden bezocht. Dergelijke avonden leveren 
heel veel tips en leermomenten op voor trainers en begeleiders.   

  



	

K.G.B. 2025 Beleidsplan 2020- 2025 Pagina 33 van 38 

	

Bijlage I - Leeftijdskenmerken pupillen 

F -jeugd (6-8 jaar) 
 

Psychische kenmerken 

§ behoefte aan duidelijke leiding 
§ gering concentratievermogen 
§ individueel gericht, weinig sociaal -voelend 
§ bewegingsdrang 
§ speels 
§ training en wedstrijd zien als avontuur 

Fysieke kenmerken 

§ langzame verbetering van coördinatie 
§ relatief weinig kracht 
§ zwak balgevoel 
§ geringe duurprestaties 
§ snel herstel na inspanning 

Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen") BAL IS DOEL 

Technisch: Baas worden over de bal. Balgewenning laten opdoen door spelen in 
eenvoudige spelvormen en partijspelen. Het zijn vooral de basistechnieken die geleerd 
moeten worden. Herhalingen zijn noodzakelijk. 

Conditioneel: Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene grondvormen van 
beweging: lopen, springen, huppelen, etc. Veel met de bal werken: alleen, met 
medespeler en in kleine partijspelen. 

Tactisch:  Aanleren van belangrijkste spelregels. Begripsvorming op gang brengen 
uitgaande van basisdoelen van het voetbal: doelpunten maken / voorkomen. 

Mentaal: Leren functioneren in een groep en leren omgaan met de spelregels en met 
anderen (medespeler, tegenspeler, elftalleiding en scheidsrechter).  

Accenten training 

§ Ruime bewegingservaringen laten opdoen, vooral met bal. 
§ Veel spelvormen; positieve spelbenadering (aanval, scoren). 
§ Ruimte laten voor eigen ontdekkingen.                                         
§ Doeltjes niet te klein, meerdere scoringsmogelijkheden (scoren betekent vreugde en 

enthousiasme). 
§ Speelse oefenvormen aanbieden. 

Te behandelen thema's 
Het gehele jaar door en (afwisselend en herhalend): 

§ dribbelen  
§ drijven met de bal 
§ passen en trappen (links en rechts) 
§ gericht schieten 
§ verwerken van de bal 



	

K.G.B. 2025 Beleidsplan 2020- 2025 Pagina 34 van 38 

	

§ leren samenspelen 
§ duel 1:1 (aanvallend) 
§ leren samenspelen in kleine partijen 

Coaching 

§ Blijven motiveren. 
§ Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
§ Simpel woordgebruik.  
§ Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training. 
§ Individuele aandacht. 

 
 
 

E -jeugd (8-10 jaar) 
 

Psychische kenmerken 

§ nog snel afgeleid 
§ wat meer sociaal-voelend 
§ krijgt besef voor uitvoeren van taken 
§ geldingsdrang 
§ leergevoelig 

Fysieke kenmerken 

§ groei naar verdere harmonie 
§ meer coördinatie 
§ toename uithoudingsvermogen 
§ toename doorzettingsvermogen 

Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen") BAL IS MIDDEL 

Technisch: Spelenderwijs aanleren van techniek met technische grondvormen (aan- en 
meenemen, trappen, dribbelen,  passen, koppen, afwerken, etc.) (ideale leeftijd!). Vooral 
werken vanuit spelvorm met veel balcontacten (kleine partijen). 

Conditioneel: Spelenderwijs scholen van algemene beweeglijkheid, uitvoeren in spel- en 
wedstrijdvorm. 

Tactisch: Drang naar individueel spel niet aantasten. Bij tactische vorming alleen uitgaan 
van basisdoelen (doelpunten maken / voorkomen). Aandacht blijven schenken aan 
belangrijkste spelregels. 

Mentaal: Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te bereiken. 

Accenten training 

§ Ideale leeftijd voor motorisch leren. 
§ Veel op techniek trainen. 
§ Veel spel- en wedstrijdvormen. 
§ Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen. 
§ Veel balcontacten. 
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Te behandelen thema's 
Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

§ individuele baltechniek 
§ gericht schieten 
§ passen en trappen (links en rechts) 
§ dribbelen  
§ drijven met de bal 
§ inwerpen 
§ duel 1:1 (aanvallend) 
§ afwerken op doel 
§ eenvoudige positiespelen (3:1, 4:1) 
§ uitspelen van de 2:1-situatie 
§ koppen (lichte ballen over korte afstand, niet met afwerken; techniek scholen, angst 

wegnemen) 
§ kleine partijspelen 
§ beheersen en bewerken van de bal 

Coaching 

§ Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
§ Simpel woordgebruik.  
§ Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 
§ Spelvreugde moet voorop staan. 

Opmerking: bij 2e jaars E-jeugdspelers aandacht schenken aan de overgang naar D ('groot 
veld') 

 

D -jeugd (10-12 jaar) 
 

Psychische kenmerken 

§ leergierig 
§ toename sociaal besef  
§ enthousiast en goed aanspreekbaar 
§ prestatiedrang 
§ kritiek op eigen prestaties en van anderen 
§ navolging van idolen 

Fysieke kenmerken 

§ ideale lichaamsverhoudingen  
§ goede coordinatie 
§ kracht en uithoudingsvermogen veelal aanwezig 

Trainingsdoelstellingen ("Leren door spelen") WEDSTRIJD IS MIDDEL 

Technisch: Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen 
(aan- en meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) in eenvoudige 
oefenvormen, individueel en met partner. Voordoen is essentieel. Techniek leren 
toepassen door kleine partijvormen.  
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Conditioneel: Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-rustverhouding 
(partij afgewisseld met oefenvormen als 'rust'). Geen conditionele vorming zonder bal. 

Tactisch: Aanleren van algemene tactische principes en het leren van 'buitenspel'. 
Aandacht voor posities en taken; niet te plaatsgebonden laten ontwikkelen (niet te snel 
specialiseren). In wedstrijden niet te veel opdrachten meegeven. 

Mentaal: Prestatievergelijking van individuele verrichtingen.  

Accenten training 

§ Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal). 
§ Veel spelsituaties trainen. 
§ Schaven aan techniek (afwisselend programma). 
§ Techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties). 
§ Creativiteit van spelers niet inperken. 

Te behandelen thema's 
Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

§ individuele baltechniek  
§ 'achterlangs komen' bij aanval 
§ dribbelen         
§ druk zetten (pressie) 
§ drijven met de bal 
§ opbouw van achteruit (ook door keeper) 
§ passen en trappen (links en rechts) 
§ aan- en meenemen van de bal 
§ positiespel 5:2 en 3:1 
§ positiespel 2:1 ('1-2 combinatie') 
§ duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) 
§ afwerken op doel  
§ uitspelen van overtalsituatie 
§ koppen 

Coaching 

§ Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
§ Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies. 
§ Gebruik maken van eenvoudige coachtermen  
§ Positieve waardering is erg belangrijk.   
§ Stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport). 
§ Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 
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Bijlage II - Voorbeeld Spelersrapport 
 

 

 

 
BB Balbezit  

BBT Balbezit  Tegenstander 
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Bijlage III - Algemene Regels m.b.t. training en wedstrijden 
Onderstaande regels worden ook op de standaard teamindelingsbrief vermeld die iedere 
pupil ontvangt aan het begin van het nieuwe seizoen in juni: 

1. Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens de training.  
2. Na iedere training en wedstrijd gaat iedereen douchen en denk om badslippers.  
3. Indien je niet kunt trainen, meld je dan af bij de trainer.  
4. Afbericht voor de wedstrijd altijd aan de trainer/begeleider vóór vrijdagmiddag 18:00 

uur;  
5. Vertrekpunt voor uitwedstrijden wordt per team door de begeleiders vastgesteld. 

Zorg dat je op tijd aanwezig bent.  
6. Boetes zijn voor eigen rekening; zorg dus dat je ze niet krijgt.  
7. Als speler vertegenwoordig je v.v. K.G.B. Gedraag je hiernaar zowel in als buiten het 

veld.  
8. Zorg ervoor dat je altijd in het juiste tenue loopt en er verzorgd en sportief uitziet. 
9. Geen ouders in de kleedkamer voor de wedstrijd (behalve ten behoeve helpen 

aankleden eigen kind) en ook niet in de rust. 
10. Regels voor de ouders tijdens wedstrijd: 

§ Niet coachen. Beperk u tot positief stimuleren en aanmoedigen. Geen instructies 
of kritiek schreeuwen naar de kinderen.  

§ Geen denigrerende opmerkingen maken naar het eigen team, de tegenstander, 
de wedstrijdleiding of andere betrokkenen.  

§ Niet bemoeien met de coach van hun kinderen. Ze moeten bereid zijn de 
verantwoordelijkheid voor hun kind gedurende de wedstrijd over te dragen aan 
de coach.  

Daarnaast kan iedere trainer en begeleider zijn eigen specifieke regels toevoegen mits 
deze ook redelijk zijn bv: 

§ aanwezig zijn op het trainingsveld 5 minuten voor aanvang training 
§ schone voetbalschoenen voor aanvang van de wedstrijd 
§ rouleren van de ‘wastas’ onder de ouders 
§ ... 

 

	


