
 
Print datum: 25-10-2016  1 / 35 
Versie: 3 

 

 

 

 

Voetbalvereniging Loenermark 
Lonapark 5 

7371 EH  Loenen Gld 
Tel.: 055-5051656 

Jeugdbeleidsplan 



 
Print datum: 25-10-2016  2 / 35 
Versie: 3 

 

 

Versies: 
 

Omdat dit document regelmatig aangepast gaat worden is besloten om met versies te werken. 

Dit om misverstanden te voorkomen over wat nu de actuele versie is. 

 

Wijzigingen in dit jeugdbeleidsplan resulteren in een nieuwe versie. Inhoudelijke wijzigingen 

resulteren in een nieuw hoofdnummer, kleine tekstuele aanpassingen resulteren in een nieuw 

volgnummer.  

 

De voorzitter van de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het 

Jeugdbeleidsplan. 

 

De meest actuele versie staat op de homepage van voetbalvereniging Loenermark. 

 

 

Versie Datum Wie Wat (inhoudelijke wijzigingen) 

1 mei 2015 Jaap Holdijk 

Jerry van Leeuwen 

Job Eikendal 

Frank van Eck 

Hans Plant 

Gerrit Blom 

Lancering hernieuwd Jeugdbeleidsplan 

2 Sept 2015 Gerrit Blom In Organisatorisch: 

-) Jeugdkader is herschreven; 

-) Financieel is herschreven; 

-) Verzekering is toegevoegd. 

3 Sept 2016 Gerrit Blom Samenstelling jgd-cie, teambenaming, 

samenstelling spelersraad 
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1 Woord vooraf 
Iedere voetbalvereniging heeft een andere manier van omgaan met jeugdspelers. Bij de ene 

club is alles afgestemd op de getalenteerde spelers en hun doorstroming naar het 1e elftal. Bij 

de andere club staat de sportieve ontplooiing van jeugdspelers centraal waar motivatie en 

spelniveau nauwelijks een rol spelen. 

 

Voetbalvereniging Loenermark is een vereniging waar jeugdleden welkom zijn ongeacht hun 

niveau. Loenermark vindt het belangrijk om zijn jeugdleden een gestructureerde 

voetbalopleiding op een verantwoorde manier, met veel plezier en beleving, aan te bieden 

waarbij respect als rode draad door de vereniging loopt. 

 

Loenermark wil graag groeien. Op dit moment zijn er 9 jeugdteams en 2 mini league teams. 

De doelstelling is om de groei van onderaf (mini’s) te laten plaatsvinden. Het streven is om per 

categorie 2 à 3 jeugdteams te hebben. Daarnaast wil Loenermark meer aandacht aan 

meisjesvoetbal gaan geven om een betere aansluiting naar damesvoetbal te krijgen. 

 

In het verleden is er een jeugdvoetbalplan geweest dat verjaard is. Dit opnieuw geformuleerde 

jeugdbeleidsplan bevat de keuzes die gemaakt zijn om groei op te vangen en structuur aan te 

brengen in de jeugdafdeling. Niet alleen voor spelers maar ook voor trainers en leiders moet er 

een uitdaging te vinden zijn bij Loenermark. Met dit jeugdbeleidsplan wordt geprobeerd 

duidelijkheid te scheppen op het gebied van organisatie alsmede op het technisch gebied. 

Duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden is met alle 

belangen. 

 

Dit jeugdbeleidsplan is geschreven naar de praktijk en is tot stand gekomen met behulp van 

input van trainers, leiders, ouders en beleidsbepalers. Het jeugdbeleidsplan is een handzame 

leidraad waarin essentiële zaken zo concreet mogelijk zijn geformuleerd. 

Het op papier hebben van een jeugdbeleidsplan betekent niet dat we er zijn. Het 

jeugdbeleidsplan is geen doel op zich maar een middel om het leiding geven aan trainers, 

leiders en spelers te vereenvoudigen. 

We zullen er met een positieve instelling mee moeten werken en het zal van jaar tot jaar, waar 

nodig, bijgesteld moeten worden. 

 

 

De bewaking van het jeugdbeleidsplan is in handen van de jeugdcommissie en in het bijzonder 

de voorzitter van de jeugdcommissie als eindverantwoordelijke. 

In aanvulling op dit jeugdbeleidsplan gaat Loenermark een beleidsplan voor de vereniging 

schrijven. Dit verenigingsbeleidsplan gaat de komende jaren vorm krijgen. 

 

 

Met sportieve groet, 

 

 

Het Bestuur 

Voetbalvereniging Loenermark 

 

 

NB: Wanneer wij spreken over ouders bedoelen wij daar ook verzorgers mee en wanneer wij 

spreken over de speler als hij bedoelen wij ook zij.  
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2 Onze visie op jeugdvoetbal 
Loenermark is een voetbalvereniging die respect, sfeer, sportiviteit en betrokkenheid hoog in 

het vaandel heeft staan. Dit willen we ook met de gehele jeugd uitstralen. 

 

Voetbal is zijn monopolie positie kwijt. Loenermark wil jongens en meisjes enthousiasmeren 

voor de voetbalsport. Daarom willen we voorwaarden scheppen om de jeugd in de gelegenheid 

te stellen om met veel plezier de voetbalsport te bedrijven. Vandaar ook dat we voor de 

subtitel "Met PLEZIER voetballen" gekozen hebben. 

 

Voetballend willen we de jeugd opleiden naar een hoogst haalbaar niveau waarbij de factor 

plezier nooit uit het oog verloren mag worden. Elke voetballer, of hij nu meer of minder aanleg 

heeft, heeft recht op een leerproces dat garant staat voor de ontwikkeling van zijn  

mogelijkheden als wel van die beleving die hij zoekt in de voetbalsport. 

 

Aspecten als respect voor elkaar en de begeleiding, mentaliteit, discipline, waarden en normen 

lopen als een rode draad door de vereniging en krijgt continue aandacht. Ook sociale aspecten 

als omgang met elkaar, samen wat bereiken en als team presteren krijgen voortdurend 

aandacht. Naar de toekomst toe is het advies deze aspecten vast te leggen in een "normen en 

waarden" reglement. Dit betreft een te nemen bestuursbesluit. 

 

Jeugdspelers moeten na de jeugdopleiding op zoveel mogelijk plaatsen op hun eigen niveau 

inzetbaar zijn. Hierdoor kan een goede overgang naar ieder willekeurig seniorenteam  

plaatsvinden. 

 

Normen en waarden zijn belangrijke aandachtspunten binnen de jeugdopleiding van 

Loenermark. Wij staan bekend als een gezellige, kleine vereniging waar de betrokkenheid van 

leden groot is. Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden. Winnen (en eventueel kampioen 

worden) is leuk maar geen doel op zich. Verliezen hoort ook bij de voetbalsport en maakt 

daarom ook onderdeel uit van het opleiden. Hiermee willen wij niet zeggen dat winnen niet 

belangrijk is voor Loenermark. Het opleiden tot winnaars is ook onderdeel van de opleiding. 

 

Plezier beleven aan het voetbalspel is steeds het uitgangspunt. Geen speler, leider of trainer 

houdt het lang vol zonder plezier. Daarom wordt er getraind en wedstrijden gespeeld op een 

plezierige manier bij Loenermark. Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak. 

Ondersteuning en begeleiding voor hen op zowel organisatorisch als technisch vlak is hierbij 

essentieel. 

 

Om bovenstaande mede mogelijk te maken heeft Loenermark, met behulp van de gemeente 

Apeldoorn, in 2014 een kunstgrasveld kunnen realiseren waarop getraind en wedstrijden 

gepeeld worden. Daarnaast beschikt Loenermark over 3 prima onderhouden traditionele 

voetbalvelden. Dit resulteert in een prachtig complex waar menig amateurclub jaloers op is en 

dat gereed is voor de toekomst. 

  



 
Print datum: 25-10-2016  7 / 35 
Versie: 3 

 

 

3 Doelstellingen 2015 - 2020 
Het verenigingsbeleid van Loenermark is en blijft het uitgangspunt van het jeugdbeleidsplan.  

Vanuit de doelstellingen van de vereniging is het jeugdbeleidsplan vorm gegeven.  

 

De verenigingsdoelstellingen luiden: 

 Leden op hun eigen prestatieniveau laten sporten; 

 Streven naar het hoogst mogelijk bereikbare voor iedere sporter; 

 Aandacht voor de sporttechnische vaardigheden; 

 Bijdragen aan het sociaal welzijn van de leden; 

 Aandacht voor sociale normen en waarden. 

 

Dit jeugdbeleidsplan is een basis om gestructureerd doelstellingen te bereiken. We realiseren 

ons echter dat het lastig is (ver) vooruit te kijken.  

 

We hebben voor de komende jaren een aantal concrete doelstellingen met elkaar vastgesteld. 

 

Om vanaf de jongste jeugd te groeien moeten er meer mini's lid worden. Dit willen we 

realiseren door actief te werven. Actief werven kan op scholen en door bijvoorbeeld 

inloopmiddagen te organiseren. 

Gevolg van meer leden betekent ook meer trainers, leiders en scheidsrechters. Door de groei 

zal een groter beroep op vrijwilligers gedaan moeten worden. 

Daarnaast wil Loenermark meisjes stimuleren bij Loenermark te komen voetballen. Dit door 

meer aandacht te geven aan het meisjesvoetbal binnen onze vereniging wat een positieve 

aantrekkingskracht zal hebben. Het uiteindelijke doel is een betere aansluiting naar 

damesvoetbal te krijgen.  

De accommodatie van Loenermark laat groei toe.  

 

Een actief wervingsbeleid is noodzakelijk om voldoende aanwas jeugdleden te realiseren. Een 

belangrijke positieve bijdrage hieraan is het hebben van een gestructureerde jeugdafdeling.  

 

De doelstellingen in het aantal jeugdleden voor de komende jaren is moeilijk te bepalen. Te 

realiseren groei is sterk afhankelijk van de populatie in Loenen. Vergrijst deze bijvoorbeeld dan 

zal Loenermark naar alle waarschijnlijkheid mee vergrijzen. Door een gestructureerde 

jeugdafdeling te hebben hopen we dat ook jeugd uit omliggende dorpen bij Loenermark komt 

voetballen. Daarnaast gaan we actief samenwerking zoeken met de basisscholen voor bijv. het 

organiseren van inloopmomenten en/of kennismakingssessies. 

Op termijn streven we naar twee elftallen vanaf de JO13 pupillen en drie zeventallen bij de 

JO11 en JO9 pupillen. Het streven is ook om 2 teams bij de mini's (4x4) te kunnen realiseren.  

 

We streven er naar teams op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen. Door (te) weinig 

spelers in leeftijdsgroepen is het nu vaak niet mogelijk te selecteren. Dit resulteert in teams 

waarin de onderlinge verschillen qua voetbalcapaciteiten groot kunnen zijn. Alle teams worden 

ingedeeld op een realistisch niveau. 

 

Door de groei kunnen we spelers beter in een passend team plaatsen en daardoor de spelers 

op een uitdagend niveau laten spelen. 

De doelstelling is om met de selectieteams op onderstaand niveau te spelen: 

JO9-1 2e klasse JO15-1 1e klasse 

JO11-1 2e klasse JO17-1 1e klasse 

JO13-1 2e klasse JO19-1 1e klasse 

 

We realiseren ons dat deze niveaus alleen realistisch zijn bij voldoende aanwas. 

 

Loenermark faciliteert trainers en leiders op het gebied van cursussen, dit zowel intern als 

extern. Dit om ook trainers en leiders een extra uitdaging te geven.   
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Het opleiden van clubscheidsrechters wordt gestimuleerd binnen de vereniging. Zo kunnen 

bijvoorbeeld junioren gemotiveerd worden om pupillenscheidsrechter te worden. Extra 

scheidsrechters opleiden is een taak voor zowel jeugdcommissie als hoofdbestuur.  
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4 Organisatorisch Jeugdplan 

4.1. Uitgangspunten en Doelstellingen 
De kerntaak van dit organisatorisch jeugdbeleidsplan omvat het beschrijven van de organisatie 

van de jeugdafdeling. Een goede organisatie is van primair belang, het is het  fundament van 

een vereniging.  

 

Met dit onderdeel van het jeugdbeleidsplan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de 

organisatorische zaken dienen plaats te vinden. 

De jeugdcommissie bewaakt het jeugdbeleidsplan. De voorzitter van de jeugdcommissie 

vervult ook een bestuursfunctie met "Jeugdzaken" in de portefeuille. Het bestuur blijft 

eindverantwoordelijke, de jeugdcommissie legt verantwoording af. 

 

Dit organisatorisch jeugdbeleidsplan dient er toe bij te dragen dat: 

 De faciliteiten en het klimaat worden gecreëerd om de jeugd onbezorgd te kunnen laten 

voetballen; 

 Alle betrokkenen (spelers, leiders, trainers en ouders) zich aan de afspraken houden; 

 Het technisch kader zo goed mogelijk haar taken kan volbrengen; 

 Er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling; 

 Er een prettige sfeer heerst waar iedereen zich thuis voelt. 

 

Om de positie van de jeugdafdeling duidelijk weer te geven wordt allereerst de organisatie 

structuur van Loenermark uiteengezet. 

Daarna komt de organisatie van de jeugdafdeling aan de orde (jeugdcommissie, werkgroepen,  

overlegvormen, functie- taakomschrijvingen, trainingen en materialen).  

Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheid en de meerwaarde van het volgen van 

opleidingen. De samenstelling van teams voor het nieuwe seizoen komt aan de orde. Ook 

wordt aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten naast het voetbal die voor de jeugd 

georganiseerd worden.  

4.2. Organigram Loenermark 
De jeugdcommissie in de organisatiestructuur van Loenermark. 

 

 
 

De jeugdcommissie bestaat met ingang van het seizoen 2016-2017 uit vier personen. Het 

streven is om de jeugdcommissie uit zowel vrouws- als manspersonen te laten bestaan waarbij 

beiden met minimaal 1 persoon vertegenwoordigd zijn. 

 

Hieronder de samenstelling van de jeugdcommissie: 
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De jeugdcommissieleden worden ondersteunt door werkgroepen. Iedere werkgroep wordt 

aangestuurd door een jeugdcommissielid. Dit resulteert in een organisatiestructuur met korte 

lijnen die snel kan schakelen.  

 

Hieronder de werkgroepen in de organisatiestructuur van de jeugdcommissie. 

 

 
 

4.3. Organisatie 

4.3.1. Jeugdcommissie en overlegvormen 
De dagelijkse zaken binnen de jeugdafdeling worden gecoördineerd door de jeugdcommissie. 
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De jeugdcommissie dient er voor te zorgen dat, met name op organisatorisch vlak, het 

jeugdvoetbal binnen de vereniging soepel verloopt.  

De jeugdcommissie adviseert het bestuur over alle zaken die specifiek met jeugd te maken 

hebben en zorgt voor de uitvoering van het jeugdbeleid. Het bestuur van Loenermark blijft 

eindverantwoordelijk, de jeugdcommissie legt verantwoording af. 

 

De jeugdcommissie bestaat uit 4 personen en de volgende functies:  

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Technisch  jeugd coördinator 

 Lid  

 

De jeugdcommissie beschikt niet over een eigen budget en heeft daarom geen penningmeester 

nodig. De voorzitter is in financiële aangelegenheden de contactpersoon naar het bestuur. 

Toekomstige optie is om de voorzitter tot "budgethouder Jeugd" te benoemen.  

 

De jeugdcommissieleden worden ondersteunt door werkgroepen. De werkgroepen hebben als 

taak dagelijkse zaken voor hun rekening te nemen. Iedere werkgroep wordt aangestuurd door 

een jeugdcommissielid. 
 

Het jeugdkader valt organisatorisch onder de jeugdcommissie en bestaat uit trainers en -

leiders. 

 

De belangrijkste taken van de jeugdcommissie worden hieronder kort uiteengezet. 

 Bewaken van het jeugdbeleidsplan. Het bestuur blijft eindverantwoordelijke; 

 Het actief werven van nieuwe jeugdleden; 

 Het werven van trainers en leiders voor de jeugdteams; 

 Het werven van jeugdscheidsrechters; 

 Betrokkenen structureel informeren over actuele onderwerpen; 

 Het voeren van structureel overleg met betrokkenen; 

 Het begeleiden en ondersteunen van alle betrokkenen bij de jeugd. 

 

Overlegvormen: 

 De Jeugdcommissie heeft regelmatig overleg met jeugdtrainers en –leiders; 

 Individueel evaluatiegesprek met leiders en trainers; 

 De jeugdcommissie zorgt gedurende het seizoen voor actuele, algemene informatie aan 

jeugdleiders- en trainers, ouders; 

 De jeugdcommissie zorgt voor aanvang van en gedurende het seizoen dat de ouders  

van (nieuwe) leden de benodigde informatie zoals organisatorische zaken,  

teamindeling, trainingsinformatie ontvangen; 

 De voorzitter van de jeugdcommissie heeft zitting in het bestuur; 

 Minimaal 1x per jaar wordt een informatie avond voor ouders georganiseerd. 

4.4. Taakomschrijving functies 
Voor alle jeugdkaderfuncties geldt dat men zich actief conformeert aan het geldende 

jeugdvoetbalbeleid.  

De kaderleden zijn gemotiveerd het jeugdvoetbalbeleid: 

 Uit te voeren; 

 Op opbouwende wijze te communiceren; 

 Verder te ontwikkelen in termen van kwaliteit, plezier en prestatie. 

4.4.1. Leden jeugdcommissie 
Hieronder zijn de hoofdtaken per functie beschreven. Bij langdurige afwezigheid van een lid 

wordt onderling de vervanging geregeld zodat continuïteit gewaarborgd blijft. 
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Met ingang van seizoen 2016-2017 is een vrouwelijk lid aan de jeugdcommissie toegevoegd. 

Deze wens is ontstaan vanwege de grote toestroom van meisjesleden. 

4.4.1.1. Voorzitter: 
Hoofdtaken: 

 Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen jeugdafdeling; 

 Leidt de vergaderingen van de jeugdcommissie en andere bijeenkomsten; 

 Checkt en verdeelt actiepunten; 

 Vertegenwoordigt de jeugdafdeling naar buiten; 

 In samenspraak met technisch jeugd coördinator verantwoordelijk voor het aanstellen 

van jeugdtrainers, jeugdleiders en coördinatoren; 

 Bewaking van het jeugdbeleid conform jeugdbeleidsplan; 

 Contactpersoon naar bestuur inzake financiële aangelegenheden; 

 Heeft zitting in het bestuur met als portefeuille "Jeugdzaken"; 

 Stuurt werkgroepen Kleding en Spelersraad aan. 

4.4.1.2. Secretaris: 
Hoofdtaken: 

 Notuleert de vergaderingen; 

 Stelt samen met de voorzitter de agenda op; 

 Is verantwoordelijk voor een up-to-date jaarplanning; 

 Verzorgt correspondentie; 

 Stuurt werkgroepen Jeugd Activiteiten, Support en Scheidsrechters aan. 

4.4.1.3. Technisch Jeugd Coördinator 
Hoofdtaken: 

 Verantwoordelijk voor alle technische voetbalzaken; 

 Is eindverantwoordelijk voor de teamindeling inclusief communicatie naar betrokkenen; 

 Is eindverantwoordelijk voor aanstellen jeugdtrainers en –leiders; 

 Stelt trainingsrooster vast; 

 Is contactpersoon voor stageplekken en bepaald samen met stage coördinator 

stageplekken; 

 Is aanspreekpunt voor wedstrijd secretaris jeugd; 

 Coördineert organisatie van kampioenschapsfeest; 

 Is contactpersoon voor scouts van betaald voetbal organisaties; 

 Stuurt werkgroep Technisch aan. 

4.4.1.4. Algemeen Lid 
Hoofdtaken: 

 Ondersteunt voorzitter, secretaris en technisch jeugd coördinator; 

 Onderhoud contacten met alle betrokkenen bij de jeugd; 

 Is aanspreekpunt voor jeugdzaken. 

4.4.2. Werkgroepen 
De jeugdcommissieleden worden in hun werkzaamheden ondersteunt door werkgroepen. 

Iedere werkgroep wordt aangestuurd door een jeugdcommissielid.  

De specifieke taken staan hieronder per werkgroep beschreven.  

4.4.2.1. Technisch 
De technisch jeugd coördinator stuurt de werkgroep Technisch aan. 
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In de werkgroep technisch hebben zitting: 

 Coördinator Junioren (JO19, JO17 EN JO15); 

 Coördinator Pupillen (JO13, JO11, JO9 en Mini's); 

 Coördinator Keepers. 

 

Hoofdtaken coördinatoren: 

 Ondersteunt de technisch jeugd coördinator; 

 Levert input voor bijeenkomsten met leiders en trainers;  

 Organiseert samen met technisch jeugd coördinator overleg; 

 Adviseert bij het aanstellen van trainers en leiders; 

 Volgt in ruime mate de trainingen en wedstrijden; 

 Begeleidt, stimuleert en corrigeert de trainers en leiders; 

 Adviseert bij teamindeling; 

 Adviseert bij samenstelling trainingsrooster; 

 Bewaken van de uitvoering en evaluatie van het technisch beleid; 

 Is aanspreekpunt voor wedstrijd secretaris jeugd; 

 Is aanspreekpunt voor trainers, leiders, spelers en ouders; 

 Stimuleert spelers om clubscheidsrechter te worden; 

 Stimuleert tot volgen van (bij)scholing); 

 Heeft externe contacten met bijv. scouts; 

 De coördinator pupillen fungeert als contactpersoon naar de mini league Apeldoorn. 

4.4.2.2. Scheidsrechters 
De secretaris stuurt de werkgroep Scheidsrechters aan. 

 

Naast voetballers en voetbalsters kent Loenermark clubscheidsrechters. Zij leiden de 

verschillende voetbalwedstrijden op ons sportpark. Het hebben van voldoende 

clubscheidsrechters is een punt van aandacht. 

 

Loenermark stimuleert junioren om clubscheidsrechter te worden en te blijven.  

Het doel is dat scheidsrechters starten bij JO9 wedstrijden en uiteindelijk doorgroeien naar het 

leiden van wedstrijden van junioren en senioren. 

 

De werkgroep: 

 Stimuleert juniorenspelers om scheidsrechter te worden; 

 Organiseert scheidsrechters cursussen; 

 Begeleid beginnende scheidsrechters; 

 Communiceert nieuwe spelregels; 

 Ondersteunt spelers bij het behalen van hun spelregelbewijs. 

 

Zonder scheidsrechter geen voetbal! 
Begrip en Respect voor de scheidsrechter zijn belangrijke 
voorwaarden voor een sportief verloop van een wedstrijd. 

4.4.2.3. Kleding 
De voorzitter stuurt de werkgroep Kleding aan en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor 

het functioneren van de werkgroep en het organiseren van periodiek overleg. 

 

De werkgroep: 

 Communiceert tijdig, voor aanvang seizoen, welk team welke sponsorkleding in 

bruikleen krijgt; 

 Draagt zorg voor het uitdelen en innemen van kleding, waterzak, drinkbidons en 

intrapballen; 

 Verstrekt sleutel voor teamlocker en houdt hiervan een registratie bij; 
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 Heeft periodiek contact met de sponsorcommissie inzake status van kleding; 

 Verstrekt per team, ten behoeve van de leiders, maximaal twee coachjassen in 

bruikleen; 

 Houdt een registratie van uitgegeven kleding en materialen bij. 

 

De kleding wordt aan het begin van het seizoen per team beschikbaar gesteld. Teams krijgen 

de beschikking over een teamlocker om de kleding en materialen in op te bergen.  

Aan het einde van het seizoen dient alle kleding inclusief de  sleutel van de teamlocker 

ingeleverd te worden. De inleverdatum wordt jaarlijks tijdig gecommuniceerd aan de 

begeleiding van het team. 

4.4.2.4. Spelersraad 
Op vele terreinen staat jeugdparticipatie hoog op de agenda. Steeds meer groeperingen buigen 

zich over de vraag waarom beleid over jeugd en activiteiten voor jeugd meestal door 

volwassenen bepaald en opgezet wordt in plaats van de jeugd zelf hierbij te betrekken. 

 

Loenermark wil het geven van verantwoordelijkheden 
aan jeugdspelers stimuleren! 

 

Vandaar dat Loenermark een spelersraad heeft die door jeugdspelers samengesteld wordt. 

 

De spelersraad vormt de verbinding tussen de spelers en de jeugdcommissie, maar ook tussen 

spelers en trainers of begeleiding mocht dat nodig zijn. Dit om de spelers meer inspraak te 

bieden bij bepaalde onderwerpen en hun kennis en ervaring mee te nemen bij beslissingen. 

 

De jeugdcommissie kan de spelersraad om advies vragen, maar de spelersraad kan ook op 

eigen initiatief advies geven wanneer dat vanuit de spelersgroep wenselijk wordt geacht. De 

spelersraad heeft een adviserende rol waarbij ze rekening houden met het jeugdbeleidsplan en 

clubbelangen. 

 

De spelersraad zorgt er voor dat de jeugdcommissie nog beter geïnformeerd wordt omtrent 

wensen, vragen en problemen. Ideeën en initiatieven van de spelers kunnen zo rechtstreeks 

met andere teams en de jeugdcommissie besproken worden.  

 

Een positief neveneffect is dat de jeugdspelers en -teams op deze manier meer betrokken 

raken bij de organisatie van de jeugdafdeling. 

 

De voorzitter is aanspreekpunt voor de spelersraad. 

 

De spelersraad komt minimaal 4x per seizoen bijeen, 2x in het najaar en 2x in het voorjaar. 

Agendapunten kunnen door zowel de spelersraad als de jeugdcommissie ingebracht worden. 

De voorzitter van de jeugdcommissie draagt er zorg voor dat ieder lid voldoende inbreng kan 

hebben en is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten. 

 

Vanaf de JO13 hebben 2 spelers per team zitting in de spelersraad. De voorkeur gaat er naar 

uit om vaste afgevaardigden per team te hebben.  

Wij vinden het belangrijk dat ieder team, vanaf JO13, vertegenwoordigd is en hebben daarom 

gekozen voor afgevaardigden per team en niet per leeftijdscategorie. 

De mini’s en J09 pupillen vinden wij te jong om afgevaardigden te hebben in de spelersraad. 

Hun te laten vertegenwoordigen door ouders is voor ons geen optie omdat deze teveel 

overwicht in de raad kunnen hebben. Met andere woorden te bepalend kunnen zijn. 

 

Een spelersraad is een nieuw fenomeen binnen de Loenermark jeugd met ingang van seizoen 

2015-2016. De spelersraad zal dan ook moeten groeien in zijn rol. Wij zijn er van overtuigd 
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dat een goed functionerende spelersraad een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de 

jeugdafdeling kan leveren. 

4.4.2.5. Jeugd Activiteiten 
De secretaris stuurt de werkgroep Jeugd Activiteiten aan. 

De werkgroep werkt samen met de activiteitencommissie. Bij voorkeur heeft een lid van de 

activiteitencommissie ook zitting in de werkgroep jeugd activiteiten. 

 

Uiteraard is de primaire taak van de jeugdcommissie goede voorwaarden scheppen om jeugd 

te laten voetballen. Wij vinden het echter ook belangrijk om jeugdleden activiteiten naast het 

voetbal aan te bieden. Op deze manier wordt het contact van zowel de jeugdleden als hun 

ouders met Loenermark versterkt. Wellicht hebben zij het dan nog meer naar hun zin bij 

Loenermark.  

 

Doel is ook om spelers uit de JO19 en JO17 teams te enthousiasmeren om lid te worden van 

deze werkgroep. Het is een middel om spelers uit deze leeftijdscategorie, waarin relatief veel 

spelers stoppen met voetballen, trachten te behouden en te binden aan Loenermark. 

 

De werkgroep neemt initiatieven tot het organiseren van diverse activiteiten. De activiteiten 

worden in samenspraak met activiteitencommissie per seizoen op de agenda gezet. 

 

Het samenstellen van het aanbod wordt gedaan op basis van onderstaande criteria: 

 Wat zijn de wensen van de jeugdspelers? 

 Is de locatie geschikt voor de doelgroep? 

 Is de geplande tijd geschikt voor de doelgroep? 

 Wordt het budget evenredig over de jeugd besteed? 

 Worden er activiteiten gehouden die geschikt zijn voor potentiele jeugdleden? 

 Sluiten de activiteiten aan op potentiele jeugdleden?  

 

De activiteiten worden in principe gefinancierd uit de opbrengst van acties als loten verkoop op 

zondagmiddag bij thuiswedstrijden van het 1e elftal en de Grote Club Actie. De jeugdleden 

hebben door actief loten te verkopen direct invloed op de te organiseren acties (meer 

opbrengst = meer mogelijkheden). 

 

Naar de toekomst toe kan nagedacht worden om Loenermark een meer sociale plaats in het 

dorp in te laten nemen door bijvoorbeeld buitenschoolse opvang aan te bieden.  

Een werkgroep is gestart bij aanvang seizoen 2016-2017 om G-voetbal te implementeren voor 

zowel jeugd als volwassenen. 

 

Loenermark wil méér dan een doorsnee voetbalclub zijn! 

4.4.2.6. Support 
De secretaris stuurt de werkgroep Support aan en is verantwoordelijk voor het functioneren 

van de werkgroep. 

 

De werkgroep is erop gericht ondersteunende taken te organiseren en uit te voeren.  

 

Specifieke taken van de werkgroep: 

 Organisatie en invulling wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen; 

 Een rooster wedstrijdsecretariaat opstellen; 

 Frequent aanwezig zijn op het complex waaronder iedere woensdagavond; 

 Nieuwe leden inschrijven en gegevens doorsturen naar ledenadministratie; 

 Nieuwe leden en hun ouders wegwijs maken in de vereniging; 

 Nieuwe leiders en trainers wegwijs maken in de vereniging; 

 Teams voetbaltechnisch ondersteunen op wedstrijddagen;  
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 Organisatie Pupil van de Week; 

 Beheren lief en leed pot. 

Bij langdurige blessures of ziekte van spelers of kader contact houden en zorgen voor 

een kleine attentie. Als regel houden wij 4 weken aaneengesloten niet kunnen trainen 

en spelen.  

Attentie regelen bij gezinsuitbreiding kader. 

Attenties worden bij voorkeur door een (mede)leider en teamlid thuis bezorgd. 

 Het up-to-date houden van de wedstrijdinformatie op het TV scherm op zaterdag; 

 Organiseren van acties zoals de Grote Club Actie; 

 Organiseren van verloting t.b.v. de jeugd bij wedstrijden 1e elftal; 

 Organiseren Mini League bij Loenermark (samen met pupillen coördinator). 

 

Taken Gastheer / Gastvrouw: 

 Begeleiding consul bij veldkeuring (8 uur); 

 Leiders informeren in geval van afgelasting (WhatsApp bericht); 

 Aanspreekpunt op wedstrijddagen; 

 Ontvangst tegenstanders bij wedstrijden (verwijzen naar kleedkamer en veld, koffie 

aanbieden etc.); 

 Ondersteunen bij invulling digitaal wedstrijdformulier (DWF); 

 Ontvangen scheidsrechters; 

 Scheidsrechters in de rust van een drankje voorzien en opvangen na de wedstrijd. 

4.4.3. Wedstrijdsecretaris jeugd 
De wedstrijdsecretaris jeugd rapporteert aan de technisch jeugd coördinator. 

 

Hoofdtaken wedstrijdsecretaris jeugd: 

 Is contactpersoon met de K.N.V.B. betreffende competitie- en bekerwedstrijden; 

 Regelt de scheidsrechters; 

 Communiceert geplande wedstrijden; 

 Regelt op verzoek vriendschappelijke wedstrijden; 

 Verantwoordelijk voor verzending wedstrijdformulieren. 

4.4.4. Jeugdkader 
Het begeleiden, trainen en coachen van jeugd is een mooie bezigheid. Het plezier waarmee 

kinderen het voetbalspel spelen straalt uit op alle betrokkenen en zal iedereen nog meer 

motiveren om zich verder te ontwikkelen in zijn of haar rol. 

 

De jeugdleiders en –trainers worden aangestuurd door de desbetreffende coördinator. Van 

jeugdleiders en –trainers verwachten wij voorbeeld gedrag en ten aller tijde de emoties onder 

controle houden.  

 

Omwille van de duidelijkheid tijdens de wedstrijd treedt bij voorkeur één persoon op als coach. 

De coach heeft een duidelijke taak die op het voetbal gericht is. Hieronder verstaan wij: 

 Opstelling bekend maken; 

 Speelwijze uitleggen; 

 Warming-up begeleiden; 

 Positieve aanwijzingen geven tijdens de wedstrijd; 

 In de rust positieve handvatten geven voor de 2e helft; 

 Na de wedstrijd positieve opmerkingen met eventuele verbeterpunten, positief 

afsluiten. 

 

Het doel van coachen is door doordacht en positief beïnvloeden van spelers de team- en 

individuele prestatie te verbeteren. Voor de jeugdcoach moet het opleiden centraal staan. In 

feite is het resultaat ondergeschikt aan de ontwikkeling en het plezier hebben in het 

voetbalspel. 
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De taak van de trainer is het individu en het team kwalitatief beter maken. Afhankelijk van de 

leeftijdscategorie dienen de technische onderdelen getraind te worden. Hierbij geldt het geven 

van afwisselende en leerzame trainingen van cruciaal belang zijn voor een goede opleiding. In 

het technisch jeugdplan wordt in hoofdstuk Training ingegaan op het trainen van jeugdteams. 

 

Loenermark streeft ernaar om bij ieder team minimaal één persoon in te delen die zowel bij 

trainingen als wedstrijden aanwezig is. Dit om de wisselwerking tussen training en wedstrijd zo 

optimaal mogelijk te hebben. In ons ideaal plaatje is de trainer zowel coach als andersom.  

De leider houdt zich bezig met de organisatie om het voetbal heen, het regelen van de 

“randzaken” zoals bijvoorbeeld het opstellen van een rijschema. 

 

Zodra je Loenermark naar buiten toe vertegenwoordigt dan dien je ook lid van de KNVB te 

zijn. Dit geldt voor alle teamleiders. Hulpleiders hoeven geen lid van de KNVB te zijn. 

Zeker bij de jongste jeugd worden ouders leider omdat hun kind in een team speelt waarvoor 

nog geen leider is cq een leider te kort is. Daarom heeft Loenermark besloten dat er 2 opties 

zijn ten aanzien van contributie betalen. De leider bepaalt zelf welke optie hij kiest: 

1. De leider wordt ondersteunend lid van Loenermark en betaalt contributie (13,75 euro 

per kwartaal in seizoen 2016-2017); 

2. De leider wordt ondersteunend lid van Loenermark en Loenermark neemt de kosten 

voor z'n rekening. 

Beide opties gelden voor zolang de functie van leider uitgevoerd wordt. 

 

In de bijlage “Jeugdkader” staan de organisatorische en voetbal technische zaken beschreven 

die we van hun verwachten.  

4.4.5. Aanvoerder 
De aanvoerder is "het verlengstuk" van de leider en trainer en is verantwoordelijk voor een 

aantal taken zoals het leiden van de warming-up en het netjes houden van de kleedkamer. 

Daarnaast kan hij als spreekbuis voor de groep optreden naar leider en trainer. Uiteraard is de 

invulling en verantwoordelijkheid afhankelijk van de leeftijdsgroep. Van een JO15 of JO13 

speler mag je al meer verwachten dan van een JO11 of JO9 speler. Wij vinden het belangrijk 

om ook op jonge leeftijd aandacht aan de functie te geven. 

 

De aanvoerder wordt in principe aangewezen voor het gehele seizoen met uitzondering bij de 

JO9-teams. Hier wordt bij toerbeurt de rol van aanvoerder vervult zodat ze allemaal een keer 

extra in de belangstelling staan. 

4.4.6. Speler 
Ook al zijn de spelers de personen waar uiteindelijk alles om draait binnen de jeugd, ook zij 

hebben verplichtingen. Vanaf JO13 verwachten wij dat 2 spelers per team zitting nemen in de 

spelersraad. Junioren (vanaf JO15) worden gestimuleerd om clubscheidsrechter te worden. Bij 

voorkeur hebben twee spelers uit JO17 of JO19 zitting in de werkgroep Jeugdactiviteiten.  

Ook worden spelers gevraagd om loten te verkopen om de nevenactiviteiten te financieren. 

Het goed functioneren van de jeugdafdeling is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 

ideeën en initiatieven vanuit de spelers naar de leider, trainer en jeugdcommissie. 

4.4.7. Ouders 
Ouders zijn onmisbaar als vrijwilliger en supporter binnen een vereniging. Ook Loenermark 

valt of staat bij de hulp van vrijwilligers.  

Meer en meer verenigingen hebben te kampen met een gebrek aan vrijwilligers. Betaalde 

krachten nemen de taken over. Leden (of hun ouders) kunnen vrijwilligerswerk afkopen door 

extra contributie te betalen. Loenermark beschikt gelukkig (nog) over een groot aantal 
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vrijwilligers die er voor zorgen dat spelers iedere week hun wedstrijd kunnen spelen. Nieuwe 

vrijwilligers zijn echter altijd welkom. 

 

De betrokkenheid van ouders is zeker bij de jongste jeugd groot. Naarmate spelers zelfstandig 

naar de voetbal kunnen loopt de betrokkenheid terug. Dit is een bekend verschijnsel in de 

voetbalwereld, de oorzaken zijn o.a.: 

 Kinderen redden zich zelf wel; 

 Ouders zijn niet bereid om iets voor de vereniging te willen betekenen; 

 Ouders willen zich niet binden aan de vereniging; 

 Ouders zijn te druk met eigen zaken en/of hobby's; 

 Ouders geven de voorkeur aan andere sporten. 

 

Loenermark streeft erna om ook ouders bij de oudere jeugd betrokken te houden. Mogelijke 

middelen die ons daarbij kunnen gaan helpen: 

 Thema-avonden organiseren; 

 Activiteiten organiseren waaraan ouders samen met hun kinderen mee kunnen doen; 

 Ouders betrekken in de organisatie van activiteiten; 

 Persoonlijke benadering van ouders voor incidentele en structurele taken. Optie is om 

een vragenlijstje op te stellen voor ouders van nieuwe jeugdleden om te inventariseren 

wat ze willen/kunnen betekenen voor Loenermark. Deze actie ligt bij de 

jeugdcommissie zolang er geen vrijwilligers coördinator voor de vereniging is 

aangesteld. 

 

Vanaf seizoen 2016-2017 worden ouders en teams ingeroosterd voor de kantinebezetting op 

zaterdagmorgen en de functie van gastheer/gastvrouw.  

 

Door het bestuur worden vrijwilligers jaarlijks beloond met een uitnodiging voor de 

medewerkers avond. De jeugdcommissie informeert het bestuur over wie jeugdvrijwilliger is en 

is als zodanig verantwoordelijk voor wie een uitnodiging krijgt. 

4.5. Kalender 2016 – 2017 
De kalender wordt samengesteld aan het begin van het seizoen door de jeugdcommissie  en 

de werkgroep Jeugd Activiteiten. De geplande overlegmomenten en de activiteiten specifiek 

voor de jeugd worden er in opgenomen. 

 

De kalender wordt zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt zodat kader, spelers en ouders in 

een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd zijn. De data worden via de agenda op de 

Loenermark website en in de nieuwsbrief opnieuw onder de aandacht gebracht. 

 

Onderstaand is een voorbeeld kalender. 

Datum Activiteit Voor wie? 

.. augustus 2016 Info avond jeugdkader Teamkader 

September 2016 Grote Club Actie loten verkoop Alle jeugdspelers 

… September 2016 Informatieavond Ouders en jeugdkader 

.. december 2016 Info avond jeugdkader Teamkader 

.. januari 2017 Zwemmen Pupillen 

… januari 2017 4 tegen 4 toernooi Alle jeugdspelers 

… april 2017 Vrienden en vriendinnen inloop 

voetbal clinic 

Pupillen en basisschool 

leerlingen 

.. mei 2017 Evaluatie avond Allen betrokken bij de 

jeugd 

   

 

Uiteraard kunnen lopende het seizoen mutaties in de kalender plaatsvinden. Dit communiceren 

we zo snel mogelijk via de nieuwsbrief en de website www.vvloenermark.nl. 

http://www.vvloenermark.nl/
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4.6. Trainingen 
Alle jeugdteams met uitzondering van de mini's trainen tweemaal per week. Trainers kunnen 

in overleg met ouders en coördinatoren extra training geven bijvoorbeeld specifiek gericht op 

techniek. 

Het trainingsschema en de veldindeling wordt in overleg met de trainers opgesteld. 

4.7. Materialen 
Naast de gebruikelijke trainingsmaterialen beschikt Loenermark over sponsorshirts voor 

jeugdteams. Ouders dienen zelf te zorgen voor een zwarte voetbalbroek en rode sokken met 

het Loenermark logo. Daarnaast is de aanschaf van (warme) trainingskleding en 

voetbalschoenen de verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

Ieder team krijgt in bruikleen: 

 waterzak, drinkbidons en intrapballen; 

 Sleutel van teamlocker; 

 Maximaal twee coachjassen voor de begeleiding. 

De uitgave en inname wordt gecoördineerd door de werkgroep Kleding. 

  

De teamleiding is verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde materialen. 

Eventuele verwijtbare schade zal op betrokkene worden verhaald. 

 

Aanvragen van nieuwe trainingsmaterialen kan via de desbetreffende coördinator. 

4.8. Opleiding kader 
De jeugdcommissie stimuleert jeugdtrainers en -leiders tot het volgen van opleidingen tot en 

met TC III niveau. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Loenermark mits 

degene voor enige jaren in functie blijft. Mocht een opgeleide trainer/coach binnen twee jaar 

na het voltooien van zijn opleiding uit eigen beweging stoppen dan worden de kosten verhaalt 

op betrokkene. 

 

Daarnaast werken we volgens het "train de trainer" principe waarbij een ervaren trainer 

(intern/extern) de jeugdtrainers handvatten aanreikt en ondersteunt. De ondersteuning 

bestaat uit een trainingsplan per leeftijdscategorie, workshops bij aanvang seizoen en aanvang 

2e seizoenshelft. 

 

Selectiespelers stimuleren we om ondersteuning te bieden bij jeugdtrainingen. Bijvoorbeeld om 

op specifieke onderdelen te trainen. 

 

Loenermark is voortdurend opzoek naar nieuwe enthousiaste scheidsrechters. In het kader 

daarvan heeft de vereniging budget uitgetrokken om nieuwe scheidsrechters een cursus aan te 

bieden. Na het succesvol afronden van de opleiding en bij regelmatig fluiten stelt Loenermark 

ook een scheidsrechtertenue beschikbaar.  

4.9. Stageplekken 
Loenermark biedt de mogelijkheid tot stage lopen. De stage kan het mede begeleiden of het 

mede trainen van een team betreffen. 

 

Bij MaS Apeldoorn (Maatschappelijke Stages Apeldoorn is het samenwerkings- verband tussen 

10 Voorgezet Onderwijs Scholen en het Verenigingsbureau) staan we aangemeld als 

vereniging, een leerling kan zich daarbij opgeven voor de MAS. Vervolgens wordt de stage 

coördinator (Timon Luesink) geïnformeerd die vervolgens de technisch jeugd coördinator 

informeert. 
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Voor de stages van MBO’ers hebben we een registratie bij Calibris (Kennis centrum voor leren 

in de praktijk in zorg, welzijn en sport). Registratie is mede afgegeven op  

onderwijsbevoegdheid stage coördinator.  

 

Uiteraard zijn stages via andere opleidingen ook mogelijk. Loenermark vindt het belangrijk dat 

stagiaires praktijk ervaring op kunnen doen.  

 

De stage coördinator bepaald samen met de technisch jeugd coördinator de stageplekken. 

4.10. Teamsamenstelling 
In de pupillenleeftijd worden meisjes bij jongens ingedeeld. Vanaf de juniorenleeftijd streven 

we ernaar om op termijn meisjesteams te vormen. Op verzoek kan een speelster, volgens 

KNVB regels, ook in een jongensteam ingedeeld worden.  

 

Zolang we geen meisjesteams in de juniorenleeftijd hebben kunnen meisjes in gemengde 

teams blijven spelen of vervroegd doorstromen naar een damesteam op zondag. 

 

Na afloop van de competitie in mei worden de spelers ingedeeld bij hun nieuwe leeftijdsgroep. 

De leeftijdsgrenzen zijn vastgesteld door de KNVB. Iedere leeftijdsgroep traint als groep door 

met de trainers die deze groep in het nieuwe seizoen onder hun hoede nemen tot half juni of 

zolang de weersomstandigheden dit toelaten. De technisch jeugd coördinator besluit wanneer 

te stoppen met de trainingen. 

 

Aan het eind van deze trainingsperiode, waarin ook (onderling) wedstrijden gespeeld kunnen 

worden,  worden de nieuwe teams samengesteld. 

 

In principe voetballen spelers in de leeftijdsgroep behorende bij hun geboortejaar. Spelers 

kunnen echter vervroegd in een oudere leeftijdsgroep ingedeeld worden indien de kwaliteit van 

de speler of het aantal spelers daartoe aanleiding is. Daarnaast kunnen spelers in een jongere 

leeftijdsgroep ingedeeld worden (dispensatie) als het aantal spelers daartoe aanleiding is. 

Hiervoor gelden KNVB regels die bij Leeftijdscategorie vermeld staan. Het aanvragen tot 

dispensatie c.q. het vervroegd over laten gaan van spelers kan ook als doel hebben tot een 

goede verdeling qua aantal spelers per team te komen. 

 

Spelers die in dezelfde leeftijdscategorie blijven kunnen in het nieuwe seizoen in een ander 

team terechtkomen. Dit door meer/minder selectie mogelijkheden. 

 

Bij de indeling wordt rekening gehouden met evenredigheid over de teams.  

Indien spelersaantallen niet evenredig over de teams verdeeld kunnen worden dan worden de 

"rest" spelers ingedeeld bij de laagste teams of team.  

 

Voor de meeste JO9-spelers is het spelen met vriendjes belangrijker dan indeling naar 

voetbalkwaliteiten. Vanaf de JO11-pupillen worden de onderlinge verschillen in 

voetbalvaardigheden steeds meer zichtbaar. Deze verschillen beïnvloeden het spelplezier en de 

individuele ontwikkeling van de spelers steeds meer. 

 

Specifiek met betrekking tot indeling pupillen indien meerdere teams binnen een 

leeftijdscategorie samengesteld kunnen worden. 

JO9-Teams: Onder de categorie JO9 pupillen vallen ook de spelers die uitkomen in de 

mini league (4x4).  

 JO9 – geboren in 2008 

Deze spelers spelen KNVB wedstrijden tegen JO9 teams van andere 

verenigingen. De oudste spelers worden ingedeeld in JO9-1 en vervolgens 

JO9-2.  

 JO8 – geboren in 2009 
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Vanaf seizoen 2016-2017 gaan JO8 spelers volgens het mini league 

principe (4x4) in categorie A spelen tegen leeftijdsgenoten van 

verenigingen die aangesloten zijn bij mini league Apeldoorn. Spelers 

kunnen eventueel op basis van hen fysieke niveau deelnemen aan 

categorie B.   

 JO7 – geboren in 2010 of 2011 

Zij spelen 4x4 in categorie B tegen leeftijdsgenoten van verenigingen die 

aangesloten zijn bij mini league Apeldoorn. Spelers kunnen eventueel op 

basis van hen fysieke niveau deelnemen aan categorie A.   

 

Redenen waarom hier in overleg met alle betrokkenen in uitzonderlijke gevallen 

van afgeweken kan worden: 

 Voetbalcapaciteit wijkt sterk af van leeftijdsgenoten; 

 Speler is niet iedere week aanwezig; 

 Ziekte; 

 Andere (privé) omstandigheden. 

 

Teams JO19, JO17, JO15, J013, JO11: 

 Team 1 is een selectieteam; 

 Overige teams op basis van leeftijd; 

 Uitzonderingen alleen na overleg met alle betrokkenen. 

 

Spelers kunnen vanwege voetbalcapaciteiten vervroegd overgaan terwijl voor andere spelers  

dispensatie aangevraagd wordt. Dit wordt alleen na overleg met betrokkenen gedaan. Ten aller 

tijde worden de geldende KNVB regels gerespecteerd. 

 

Team samenstelling stappen: 

 Trainers, leiders en leeftijd coördinatoren adviseren door middel van een concept-

indeling de technisch jeugd coördinator over de teamsamenstelling (medio juni); 

 Eventuele "knelpunten" worden met alle betrokken besproken voordat een voorlopige 

indeling wordt vastgesteld. De technisch jeugd coördinator neemt hiertoe de initiatieven 

en is verantwoordelijk voor het plaatsvinden van het overleg; 

 De technisch jeugd coördinator is eindverantwoordelijk voor de indeling en beslist in 

geval van meningsverschillen; 

 De technisch jeugd coördinator communiceert de indelingen naar alle betrokkenen. 

 Publicatie van de concept indeling wordt voor de zomervakantie gedaan. 

 

Een herindeling na de zomervakantie of in de winterstop kan plaatsvinden bijvoorbeeld door 

aanwas nieuwe leden. Dit ter beoordeling aan de technisch jeugd coördinator op basis van 

advies trainers, leiders en leeftijd coördinatoren. Hierbij worden dezelfde stappen als hierboven 

omschreven gehanteerd. 

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen spelers die zich lopende het seizoen aanmelden beperkt 

meespelen in wedstrijden omdat teams vol zitten. Te veel spelers toevoegen resulteert in te 

veel spelers die wissel moeten staan. Wij zullen er echter alles aan doen om deze situatie te 

voorkomen. 

4.10.1. Leeftijdscategorie 
Het geboortejaar is bepalend in welke leeftijdsgroep men speelt, Jeugd of Senioren. Wijziging 

van leeftijdsgroep gebeurt altijd per 1 juli. 

 

De KNVB kan aan jeugdspelers alsmede aan eerstejaars senioren dispensatie verlenen om in 

een leeftijdsklasse lager uit te komen. 

 Voor de leeftijdscategorie JO9 wordt geen dispensatie verleend; 

 Per leeftijdsklasse zijn bij elftallen maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en bij 

zeventallen twee dispensatiespelers; 
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 Meisjes pupillen, junioren en eerstejaars senioren in de categorie A en B die uitkomen 

in gemengde teams of als meisjesteam in een gemengde klasse mogen standaard één 

jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin zijn uitkomen. Meisjes die twee jaar 

ouder zijn komen niet in aanmerking voor dispensatie om een leeftijdscategorie lager 

uit te komen; 

 Dispensatie dient voor aanvang van het seizoen aangevraagd te worden. 

 

Uitzonderingen op bovenstaande regels kan alleen zodra er in een bepaalde leeftijdsgroep 

geen team samengesteld kan worden.  

 

Hieronder een schema met betrekking tot seizoen 2016 - 2017 

 

Geboortejaar Leeftijdscategorie Dispensatie 

1996 Senior Niet mogelijk 

1997 Senior Naar A-junioren 

1998 2e jaar A-junior (JO19) Niet mogelijk 

1999 1e jaar A-junior Naar B-junioren 

2000 2e jaar B-junior (JO17) Niet mogelijk 

2001 1e jaar B-junior Naar C-junioren 

2002 2e jaar C-junior (JO15) Niet mogelijk 

2003 1e jaar C-junior Naar D-junioren 

2004 2e jaar D-pupil (JO13) Niet mogelijk 

2005 1e jaar D-pupil Naar E-junioren 

2006 2e jaar E-pupil (JO11) Niet mogelijk 

2007 1e jaar E-pupil Niet mogelijk 

2008 2e jaar F-pupil (JO9) Niet mogelijk 

2009 1e jaar F-pupil Niet mogelijk 

2010 Mini's Niet mogelijk 

2011 Mini's Niet mogelijk 

 

4.10.2. Van junioren naar senioren 
De overgang van jeugd naar senioren moet geleidelijk en gestroomlijnd verlopen, daarbij 

gelden de volgende aandachtspunten: 

 Talentvolle jeugdleden die overgaan naar de seniorenselectie, eenmaal per week mee 

laten trainen na de winterstop met de senioren om vast te wennen aan de snelheid, het 

fysieke aspect en de sfeer; 

 Als wisselspeler invallen in seniorenwedstrijden, wel altijd in overleg met betrokken 

jeugdtrainer en ervoor zorgen dat de speler te allen tijde dan ook speelminuten krijgt. 

 Talentvolle spelers die eerder de overstap kunnen maken naar het seniorenvoetbal 

dienen die kans te krijgen, zonder te kijken naar leeftijd maar uiteraard wel naar het 

mentale en fysieke aspect; 

 Speler en ouders hebben het laatste woord bij al dan niet eerder overgaan naar de 

senioren; 

 Voor recreatief gerichte spelers een passend team zoeken/samenstellen. We willen 

voorkomen dat deze spelers voor Loenermark verloren gaan. Een tijdig gesprek regelen 

tussen spelers en coördinatoren kan hierin bijdragen. 

4.10.3. Uitwisselen van spelers 
Elke trainer of leider ervaart meerdere keren per seizoen het probleem dat hij spelers te kort 

komt. Dit kan zijn door privé omstandigheden, blessures of bijvoorbeeld (school)vakanties.  

In eerste instantie neemt de desbetreffende trainer of leider contact op met trainer van het 

opvolgende elftal. Het streven is spelers mee te nemen die op de open posities spelen. Dus als 

de laatste man van de JO17-1 afwezig is dan bij voorkeur de laatste man van de JO17-2 of 
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JO15-1 inzetten. Bij structurele tekorten worden spelers (2e jaars) bij toerbeurt meegenomen. 

Dit om spelers te stimuleren en te laten wennen aan een niveau hoger. Als er in dit team geen 

spelers beschikbaar zijn dan neemt betreffende trainer of leider contact op met de leeftijd 

coördinator. 

De jeugdcoördinator zoekt een oplossing waarbij het verenigingsbelang voor het teambelang 

gaat.  

4.11. Betaald voetbal organisatie 
Regelmatig melden scouts van betaald voetbal organisaties (BVO) zich bij Loenermark om 

talentvolle spelers te scouten. Loenermark wordt altijd om toestemming gevraagd zodra 

spelers uitgenodigd gaan worden om trainingen te volgen bij een BVO. Loenermark laat de 

keuze om wel of niet in te gaan op de uitnodiging altijd aan de speler en ouders. 

4.12. Financieel 
Uitgangspunt van het jeugdvoetbalbeleid is dat de continuïteit van het jeugdvoetbal wordt 

geborgd vanuit de verenigingsbegroting. 

 

De jeugdcommissie heeft daarom geen budget in eigen beheer. Jaarlijks terugkerende 

uitgaven zijn opgenomen in de verenigingsbegroting. Incidentele of specifieke uitgaven worden 

vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

 

Activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengst van acties als loten verkoop op 

zondagmiddag bij thuiswedstrijden van het 1e elftal en uit de opbrengst van de Grote Club 

Actie. De jeugdleden hebben door de verkoop van loten direct invloed op de te organiseren 

acties. 

 

Vergoedingen voor jeugdkader worden betaald uit verenigingsbudget. Juniorentrainers van de 

selectie-elftallen krijgen een financiële vergoeding. De overige junioren- en pupillentrainers 

krijgen geen financiële vergoeding, zij krijgen wel een beloning (consumptiemunten, kleding 

bon, klein geld bedrag). Leiders krijgen consumptiemunten als vergoeding. De hoogte van de 

vergoedingen wordt vastgesteld door het bestuur waarbij het bestuur zich het recht voor houdt 

om individuele afspraken met trainers te maken. De jeugdcommissie heeft een adviserende rol 

met betrekking tot vergoedingen. 

Daarnaast wordt in het verenigingsbudget ruimte opgenomen om op projectbasis (externe) 

kennis in te huren. Bijvoorbeeld om “train de trainer” sessies te organiseren. 

 

Contactpersoon naar bestuur inzake financiële aangelegenheden is de voorzitter van de 

jeugdcommissie. Toekomstige optie is om de voorzitter tot "budgethouder Jeugd" te 

benoemen. 

4.13. Blessures en verzorging 
Voor verzorging van blessures e.d. kan door de trainer contact worden opgenomen met de 

verzorger van de vereniging.  

Toekomstige optie is om binnen de vereniging een "jeugdspreekuur" voor geblesseerde 

jeugdspelers te creëren. Een jeugdspreekuur op een tijd die past bij jeugdspelers. 

4.14. Pupil van de Week 
Bij Loenermark is het de traditie, dat wanneer het eerste elftal van de vereniging thuis speelt 

er een "Pupil van de Week" aanwezig is om het team te ondersteunen. 

 

Spelers in de pupillen leeftijdscategorie komen in aanmerking om tot pupil van de week 

gekozen te worden waarbij het lidmaatschap als basis geldt en het direct spelen in een team 

geen voorwaarde is.  
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De pupil van de week wordt tijdig, via de ouders, uitgenodigd en geïnformeerd over hoe laat 

hij in het clubhuis  verwacht wordt. 

 

Wat houdt het in? 

Voor aanvang van de wedstrijd houdt de hoofdtrainer een tactische bespreking met het eerste 

elftal. Na deze bespreking is het tijd om te gaan omkleden. Ook de pupil van de week dient 

zich om te kleden en met de spelers zich naar het veld te begeven om aldaar de warming-up 

mee te doen. 

 

Daarna mag de pupil van de week, vlak voordat de wedstrijd begint een shoot-out nemen. 

Vanaf de middenstip dribbelen in de richting van de keeper van de tegenstander en onderweg 

spelers van de tegenpartij omspelen om vervolgens Loenermark (hopelijk) op een symbolische 

1-0 voorsprong te zetten door de bal in het doel van de tegenstander te schieten. Vervolgens 

mag de pupil van de week in de dug-out bij de trainer en wisselspelers plaats nemen.  

 

Na afloop van de wedstrijd krijgt de pupil van de week een aandenken en een patatje of een 

snack en wat te drinken. 

 

Aan het eind van het seizoen, voor aanvang van de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal 

van Loenermark, krijgen alle spelers die gedurende het seizoen Pupil van de Week zijn 

geweest een Certificaat uitgereikt. De spelers krijgen hiervoor een uitnodiging. 

 

De Pupil van de Week wordt gecoördineerd door de werkgroep Support. 

4.15. Blauwe kaart 
Al jaren maakt de KNVB zich sterk om sportiviteit en respect op en rond de velden te 

stimuleren, ook Loenermark vindt dit belangrijke waarden bij de uitoefening van het voetbal.  

 

De Blauwe Kaart is een nieuw middel om sportiviteit en respect onder de aandacht te brengen. 

De KNVB gelooft er in dat als de bewustwording groter is, dat kan leiden tot een andere 

houding en sportief gedrag. Met de inzet van de Blauwe Kaart wordt ingespeeld op 

bewustwording van sportiviteit en wordt sportief gedrag beloond. 

 

Vanaf het seizoen 2014-2015 kunnen pupillenteams sportief gedrag bij alle 

competitiewedstrijden belonen met een Blauwe Kaart. Na afloop van elke wedstrijd hebben de 

teams de kans de tegenstander een Blauwe Kaart uit te reiken, waarmee het team wordt 

beloond voor de sportieve wedstrijd.  

Het doel van de Blauwe Kaart is verenigingen en leden te stimuleren er een sportieve en 

plezierige wedstrijd van te maken. Als extra aanmoediging en ondersteuning maken de 

deelnemende verenigingen en teams die een Blauwe Kaart hebben verdiend kans op een prijs. 

  

Aanmelden kan via http://www.blauwe-kaart.nl/aanmelden 

Deelnemende teams ontvangen een coach map met hierin een notitieblok, een pen en 

uiteraard blauwe kaarten. 

 

Meer info is te vinden op de website: www.blauwe-kaart.nl. 

4.16. Groene Kaart 
De "Groene Kaart" is een nieuw initiatief van Loenermark met ingang van seizoen 2015–2016. 

Het is in het leven geroepen om sportief gedrag op en rond het voetbalveld bij de jeugd te 

belonen. Het gaat om de jeugdspeler die het sportiefste gedrag vertoont en dus zeker niet de 

beste speler hoeft te zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook een speler zijn die op eigen initiatief de 

teammaterialen meeneemt. 

 

http://www.blauwe-kaart.nl/aanmelden
http://www.blauwe-kaart.nl/
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 Per team, van de JO19 tot en met de JO09, wordt per competitiewedstrijd één speler 

uit het eigen team genomineerd door de begeleidingsstaf; 

 Na afloop van de wedstrijd wordt de genomineerde speler bekend gemaakt aan de 

spelersgroep. Deze speler krijgt een groene kaart uitgereikt met daarop de datum en 

wedstrijd als aandenken; 

 De begeleidingsstaf geeft de naam van de genomineerde speler door aan de technisch 

jeugd coördinator via een groepsapp die aangemaakt wordt voor dit doel; 

 Uit de winnaars wordt per wedstrijddag één winnaar geloot welke een waardebon krijgt 

van € 10 die te besteden is bij 100% Voetbal in Apeldoorn; 

 De technisch jeugd coördinator organiseert de verloting en verstrekking van de 

waardebonnen.  

 

Team begeleiders zijn uitgesloten van nominatie omdat sportief gedrag voor hun een 

standaard is. 

 

De waardebonnen worden gefinancierd uit de opbrengst van de Grote Club Actie en verloting 

op zondagmiddag bij wedstrijden van het 1e elftal. 

4.17. Vrijwilligersbeleid 
Loenermark is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers. Dit zijn voetballers en niet-

voetballers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de vereniging dan de ander. Dat geeft 

niet, elke bijdrage wordt op prijs gesteld. Tegelijkertijd realiseren we ons dat op een aantal 

schouders zwaar geleund wordt.  

 

Ook jeugdleden zijn prima in staat om vrijwilligers werk te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

loten verkoop. Oudere jeugd kan pupillentrainer en –leider 

worden.  

Vanuit de vereniging moeten de vrijwilligers worden 

gewaardeerd. Alle leden moeten respectvol met de 

vrijwilligers omgaan. Vrijwilligers doen immers werk 

voor de vereniging waarvan wij allen lid zijn. Ze doen het 

dus voor ons. 

 

Essentieel is dat de leden een gevoel hebben dat zij 

betrokken zijn bij de vereniging. Vrijwilligerswerk 

werkt van twee kanten. De vereniging zal dus een open 

houding moeten 

hebben en de leden betrekken bij de besluiten. Deze 

besluiten moeten duidelijk en rechtlijnig zijn. Van daaruit 

zal iedere vrijwilliger zich betrokken voelen bij 

Loenermark en meer verantwoordelijkheid dragen 

voor zijn taak of activiteit. 

 

Optie is om de komende jaren tot een "Vrijwilligers Coördinator Loenermark" te komen. Deze 

beslissing ligt bij het bestuur. 

4.18. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker wanneer je als organisatie met en voor 

minderjarigen werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving 

en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen voelen. En dit geldt niet 

alleen voor minderjarigen. Alle mensen die in een vrijwilligersorganisatie of vereniging actief 

zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige werkomgeving.   

 

Misbruik is een lastig onderwerp. Geen enkele vrijwilligersorganisatie hoopt dat het gebeurt. 

En juist daarom is het van belang dat er over gesproken wordt. Als Loenermark hebben we de 

http://www.100voetbal.nl/


 
Print datum: 25-10-2016  26 / 35 
Versie: 3 

 

 

taak het onderwerp te agenderen en de kans op seksueel misbruik te verkleinen. Openheid en 

preventief beleid helpen hierbij. Het bestuur van Loenermark heeft besloten dat er een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd moet worden door allen die een functie m.b.t. 

de jeugd uitoefenen. Het streven is dit z.s.m. bij aanvang van het seizoen te realiseren. Op 

termijn zal een VOG overlegt dienen te worden alvorens te worden aangesteld in een functie.  

 

Wat is een VOG? 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 

voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.  

4.19. Verzekering 
Door Loenermark is via de KNVB een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. 

Deze is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten. Dus niet alleen tijdens 

wedstrijden of trainingen, maar ook tijdens de heen- en terugweg naar deze activiteiten. 
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5 Technisch Jeugdplan 

5.1. Uigangspunten en Doelstellingen 
In het technisch jeugdplan zijn de voorwaarden om de jeugd van Loenermark zo optimaal 

mogelijk te kunnen laten voetballen beschreven. Het kader waarbinnen de voorwaarden dienen 

plaats te vinden. 

 

De jeugd  coördinatoren en technische jeugd  coördinator bewaken het technisch jeugdplan. 

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk, de jeugdcommissie legt verantwoording af. 

 

Dit technisch jeugdplan dient er toe bij te dragen dat: 

 Jeugdleden zo goed mogelijk kunnen presteren; 

 Jeugdleden hierbij zo veel mogelijk plezier hebben; 

 Leiders en trainers zo goed mogelijk hun taken kunnen volbrengen; 

 Er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling; 

 Er een prettig voetbalklimaat heerst; 

 Leeftijd specifieke kenmerken van spelers onderkend worden; 

 Er een herkenbare, attractieve speelstijl gehanteerd wordt; 

 De seniorenafdeling kan profiteren van goed opgeleide spelers. 

 

Om deze doelstellingen en uitgangspunten te kunnen bereiken worden gewenste 

voetbaltechnische aspecten uiteengezet. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 

trainingen en wedstrijden. 

5.2. Training 
De jeugd heeft tegenwoordig veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan voorheen. 

Het voetballen op een trapveldje is daarbij niet meer zo vanzelfsprekend. Vaak heeft men nu 

slechts de beschikking over één of twee trainingen per week om alle facetten van het 

voetbalspel onder de knie te krijgen. Er zijn verschillende trainingsmethodieken die gevolgd 

kunnen worden om dit bereiken zoals: 

5.2.1. Zeister Visie 
De KNVB heeft een plan ontwikkeld om voetbaltrainingen zo effectief mogelijk in te vullen. Dit 

plan, bekend als de "Zeister Visie", gaat uit van een trainingsopzet waarin voetbal centraal 

staat.  

De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

 Voetbaleigen bedoelingen 

 Veel herhalingen 

 Trainingen afstemmen op de groep 

 Juiste coaching 

 

Het geheel van de 4 punten is een optimaal leerklimaat. 

De "Zeister Visie" kan door de gehele vereniging toegepast worden. 

5.2.2. Andere trainingsmethoden 
Veel trainingsmethodes zijn gericht op één of enkele aspecten binnen het voetbal. Deze 

methodes zijn specifieker op een bepaald onderdeel en kunnen daardoor prima als aanvulling 

op de "Zeister Visie" dienen. 

 

Voorbeelden: 

De collectiviteit van het voetbal is geheel afhankelijk van individuele kwaliteiten (Wiel Coerver 

methode). De nadruk ligt hierbij op de technische scholing van spelers. 
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Specifieke training voor keepers waarbij keepers alle facetten van het keepen bijgebracht 

worden (Frans Hoek methode). 

 

Ook '4 tegen 4' is een populaire methode. Doel is om spelers meer te laten voetballen, vaker 

aan de bal te laten komen. 

 

Trainingen afwisselen met clustertrainingen. Dit zijn gezamenlijke trainingen voor alle teams. 

Tijdens deze trainingen doen alle spelers dezelfde oefeningen en spelen partijtjes, ieder op z'n 

eigen niveau. Per clustertraining heeft één trainer de leiding en deze bepaald de invulling. 

 

Ook kunnen trainers rouleren. Zo kunnen de D-trainers bijvoorbeeld de F-teams trainen en 

visa versa. 

5.2.3. Trainingsopzet bij Loenermark 

5.2.3.1. Voorbereiding 
Het is van primair belang dat een training goed voorbereid wordt. Een veelvuldig 

improviserende trainer zorgt voor 'stilstaande' momenten waarbij de concentratie van de jeugd 

afneemt.  

Er dient rekening gehouden te worden met het aantal aanwezige spelers in verband met 

bepaalde oefenvormen, de trainingsruimte op het veld en benodigd materiaal.  

 

Indien mogelijk dienen vóór de training de benodigde 'veldjes' voor de oefenvormen uitgezet 

te worden. Om een bepaalde opbouw in trainingen te hebben wordt geadviseerd met een 

seizoenplanning te werken.  Trainers dienen te werken volgens het ist-soll model (waar staan 

we nu en waar willen we naar toe). 

 

Gesignaleerde verbeterpunten in wedstrijden kunnen door repeterende trainingen verbeterd 

worden. Ook het trainen op specifieke onderdelen zoals koppen, aannames, passeren enz. 

ontwikkeld spelers verder. Voordoen is daarbij erg belangrijk. Selectiespelers en trainers van 

de senioren kunnen daarbij ondersteunen. Dit motiveert jeugdspelers vaak extra om op die 

specifieke onderdelen te blijven trainen. 

5.2.3.2. Inhoud 
Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een training moet 

namelijk niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk. Voetballers moeten steeds met plezier naar 

het voetbalveld komen. Het speelse karakter bij de jongste jeugd moet geleidelijk overgaan in 

prestatiegericht werken bij de A -junioren. 

 

De basis van iedere training dient gevormd te worden door de belangrijkste uitgangspunten 

binnen de "Zeister Visie". De genoemde vier uitgangspunten dienen telkens terug te komen. 

 

1 Voetbaleigen bedoelingen 

 Zoveel mogelijk gebruik maken van de bal, ook tijdens de warming-up; 

 Spelen om te winnen. In wedstrijdvorm (doel)punten maken en voorkomen; 

 Werken in afgebakende ruimten. Het veld is namelijk ook afgebakend; 

 Wedstrijdgerichte oefeningen. 

 

2 Veel herhalingen 

 Steeds terug laten komen van bepaalde oefenvormen; 

 Veel beurten tijdens een oefenvorm. Beperk wachttijden. 

 

3 Trainingen afstemmen op de groep 

 Rekening houden met leeftijd, capaciteiten en fysieke mogelijkheden; 

 Rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep; 
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 Oefenvormen afstemmen op de speler en/of groep. 

 

4 Juiste coaching 

 Spelers motiveren; 

 Spelers positief beïnvloeden (iets leren); 

 Spel beïnvloeden (op bepaalde manier laten spelen); 

 Door aanwijzingen te geven, voordoen, vragen stellen. Het spel eventueel 

stilleggen; 

 Gebruik eenduidige coachtermen die passen bij de groep. 

 

Naast deze uitgangspunten dient ook het aspect "voetbalweerstand" in de training verwerkt 

dient te worden. Spelers krijgen in wedstrijden te maken met weerstand. Daarom dienen deze 

ook tijdens trainingen terug te komen. Spelers moeten deze weerstanden leren kennen en er 

mee leren omgaan, zodat ook in wedstrijden hier goed mee omgegaan kan worden. 

 

Voorbeelden van voetbalweerstand: 
 De bal   Balbeheersing onder alle omstandigheden 

 De tegenspeler   Aangaan van duel 

 De medespeler   Samenspel 

 De spelregels   Omgaan met de spelregels en scheidsrechter 

 Ruimte   Kleine en Grote ruimte. Hoe kleiner, hoe moeilijker 

 Tijd  Handelingssnelheid 

5.2.3.3. Trainingsvormen 
Leiders en coaches "lezen" de wedstrijd, zien waar verbeterpunten voor de volgende trainingen  

kunnen zijn. Het streven is dan ook dat een coach of leider tevens de trainingen van het team 

verzorgt. 

 

Er zijn diverse oefenvormen mogelijk in een training. Deze zijn terug te brengen tot de 

volgende drie hoofdvormen: 

1 Basistechnieken 

Bij de jongste spelers dienen eerst de basistechnieken geoefend te worden, maar er 

moet zo snel mogelijk weerstand worden ingebouwd. 

 

2 Positiespelen 

Zo vroeg mogelijk beginnen met het gevoel voor samenspel. Eerst met een groot 

overtal, bijvoorbeeld 7:1; later verkleind tot 5:1, 3:1 en 5:2. 

 

3 Partijspelen 

Wedstrijden spelen in partijen om te winnen. Hierin kunnen bepaalde opdrachten 

verwerkt  worden zoals: beperken balcontacten, vaste posities, verplicht duel aangaan, 

vanaf een bepaalde plek scoren enz. 

 

Binnen deze drie hoofdvormen komen aspecten naar voren die verdeeld kunnen worden onder 

de "Techniek", "Tactiek" en "Conditie". 

 

Techniek Tactiek Conditie 

Passen Aanbieden Sprintsnelheid 

Dribbelen Wegblijven Sprintkracht 

Drijven Samenspelen Sprongkracht 

Stoppen Direct spelen Uithoudingsvermogen 

Aannemen Scoren Coördinatie 

Meenemen Dekken Wendbaarheid  

Passeren  Storen … 

Koppen Rust brengen … 
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Sliding … … 

Tweebenig … … 

 

Met deze aspecten zijn vele (combinatie) oefenvormen te maken. Het is daarbij van het 

grootste belang rekening te houden met de leeftijdscategorie waarvoor de oefening bedoeld is. 

Niet alle oefeningen zijn namelijk voor een ieder geschikt. 

 

In de “Trainers handboeken” zijn per leeftijdscategorie specifieke kenmerken aangegeven en 

welke oefeningen in welke vorm gewenst zijn.  

In het “Trainen keepers handboek” zijn de leeftijdscategorie specifieke kenmerken aangegeven 

en welke oefeningen in welke vorm voor keepers gewenst zijn. 

5.3. Wedstrijden 
Leiders en coaches "lezen" de wedstrijd, zien waar verbeterpunten voor de volgende trainingen  

kunnen zijn. Het streven is dan ook dat een coach of leider tevens de trainingen van het team 

verzorgt. Het gebruik van eenduidige coachtermen is daarbij belangrijk. Loenermark stimuleert 

trainer/leiders ook tot het spelen van oefenwedstrijden waar mogelijk. Doordat we over een 

wedstrijdkunstgrasveld beschikken kunnen geplande oefenwedstrijden doorgang vinden zolang 

er geen sneeuw op het veld ligt. 

5.3.1. Zevental 
De JO11 en JO9 pupillen spelen hun wedstrijden op een half voetbalveld. Er wordt 7 tegen 7 

gespeeld waardoor de spelers vaak aan de bal kunnen komen en er vaak meer  

scoringsmogelijkheden ontstaan. Dit bevordert de beleving. 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. 

 

Het opdragen van taken aan deze jeugdige spelers moet heel voorzichtig gebeuren, laat ze 

vooral hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken. Het plezier in het spel staat 

daarbij voorop, het resultaat is ondergeschikt. Pas wanneer opgemerkt wordt dat het team toe 

is aan meer in teamverband spelen kan daar langzaam mee begonnen worden. Bepaalde 

afspraken kunnen gemaakt worden maar ingewikkelde tactische vondsten zijn niet gewenst. 

De ontwikkeling van de spelers en het plezier in het spel moeten voorop staan. 

5.3.2. Elftal 
De oudere jeugd, vanaf 10 jaar, speelt in een elftal op een heel voetbalveld.  

 

Er is een onderverdeling in JO13-jeugd (10-12 jaar), JO15-jeugd (12-14 jaar), JO17-jeugd 

(14-16 jaar) en JO19-jeugd (16-18 jaar).  

In deze vier leeftijdscategorieën zijn grote verschillen aan te merken. Met name de overgang 

van een "half" naar "heel" 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-pupillen essentieel. Duidelijke afspraken en uitleg moet hen daarbij helpen. 

Afspraken als wie doet wat in het veld, wat is het taakgebied.  

Deze afspraken terug laten komen in trainingen en wedstrijdbesprekingen. Ze moeten per 

leeftijd categorie uitgebouwd worden, met als doel dat volwaardige voetballers doorstromen 

naar de senioren. 

 

Voetbal is een teamsport en het rendement van de teamprestatie zal het hoogst zijn wanneer 

elke speler zijn taken naar behoren invult. Deze taken moeten een speler wel aangeleerd 

worden. De ontwikkeling van spelers gaat boven de teamprestatie. De trainers en leiders 

hebben als doel om spelers te leren voetballen. Kampioen worden is ondergeschikt. Het 

spelplezier staat daarbij voorop. 
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De wijze waarop een elftal speelt is terug te zien in de formatie van de spelers op het veld. De 

meest logische veldbezetting, zeker in het kader van het leerproces, is: 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: 

 Achter de drie verdedigers; 

 Voor de drie verdedigers; 

 Wisselend voor en achter de drie verdedigers; 

 Extra speler op het middenveld; 

 Extra aanvaller. 

 

Om de gekozen speelwijze uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om er in trainingen en 

voor- en nabesprekingen van wedstrijden de 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 duel; 

 Creëren van scoringskansen; 

 Benutten van kansen. 

 

Tijdens de wedstrijd kan de speelwijze aangepast worden op de speelwijze van de 

tegenstander. Voorwaarde is wel dat de spelers dit beheersen. In de praktijk is dit alleen 

haalbaar bij de oudere teams. 

5.3.3. Wedstrijdduur 
 

De wedstrijdduur is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Hieronder het overzicht: 

 

Leeftijdscategorie Wedstrijdduur 

JO9–pupillen Tweemaal 20 minuten 

JO11-pupillen Tweemaal 25 minuten 

JO13-pupillen Tweemaal 30 minuten 

JO15-junioren Tweemaal 35 minuten 

JO17-junioren Tweemaal 40 minuten 

JO19-junioren Tweemaal 45 minuten 

 

Stap voor stap komt de overgang naar de senioren in zicht waar de wedstrijdduur ook 

tweemaal 45 minuten is. 

 

In de rust blijven de pupillen teams op het veld. Vanaf de JO15 junioren gaan de spelers in de 

rust naar de kleedkamer.  

5.4. Keepers 
Loenermark begint al op jonge leeftijd met het selecteren van spelertjes die aanleg voor en 

vooral plezier hebben in het keepen. Deze spelers kunnen dan zodanig opgeleid en begeleid 

worden, dat er goede en betrouwbare keepers uit naar voren komen. 

 

De keuze om de juiste speler op doel te zetten zal hoofdzakelijk plaatsvinden bij de E-tjes. De 

spelertjes die willen keepen melden zich meestal vanzelf. Deze spelers laten we ervaring 

opdoen in het keepersvak door te rouleren per wedstrijd met de keeper, iedere wedstrijd een 

andere speler op doel. Na de wedstrijd wordt deze speler beoordeeld op aanleg en gevraagd 

wat hij er zelf van vindt. Het streven is zo snel mogelijk de juiste speler op doel te zetten. 

 



 
Print datum: 25-10-2016  32 / 35 
Versie: 3 

 

 

Met de keepers die mogelijkheden hebben en zelf ook willen als keeper, wordt vervolgens 

gestart met het opleiden door middel van specifieke keeperstraining. We leiden 

doelverdedigers ook op in het meekunnen voetballen. 
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6 Actiepunten 
Hieronder de actiepunten vanuit het jeugdbeleidsplan. Ze zijn in de lijst opgenomen om ze niet 

te laten verwateren.  

De voorzitter van de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de follow-up. 

 

Omschrijving Wie Wanneer Status 

"Jeugdspreekuur" voor geblesseerde 

jeugdspelers creëren. 

 

Besluit hierin te nemen door 

jeugdcommissie en bestuur. 

Voorzitter jgd-

cie 

Nader te bepalen  

Aanstellen vrijwilligers coördinator 

Loenermark? 

 

Besluit hierin te nemen door bestuur. 

Bestuur Nader te bepalen  

Jeugdcommissie voorzitter tot 

budgethouder "Jeugd" aanstellen? 

 

Besluit hierin te nemen door bestuur. 

Bestuur Nader te bepalen  

Wil Loenermark zijn sociale plaats in 

het dorp vergroten? Bijvoorbeeld 

door buitenschoolse opvang aan te 

bieden of opzetten G-voetbal. 

 

Besluit hierin te nemen door bestuur. 

Bestuur Nader te bepalen 2016-2017 g-

voetbal opgestart 

Vastleggen "Normen en Waarden" 

Loenermark in een reglement? 

 

Besluit hierin te nemen door bestuur. 

Bestuur Nader te bepalen  

Samenwerking zoeken met 

basisscholen voor bijv. inlooptraining 

of kennismakingssessie 

Jeugdcommissie z.s.m. Vanaf 2015-2016 

gerealiseerd. 

Jaarlijkse 

activiteit 

Opstellen verenigingsbeleidsplan Bestuur z.s.m.  

Evalueren Jeugdbeleidsplan Voorzitter jgd-

cie 

Jaarlijks  

Introductie Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) 

Bestuur z.s.m. Vanaf 2015-2016 

aangevraagd 

door 

betrokkenen bij 

de jeugd 
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7 Slotwoord 
Voor Loenermark is een goed functionerend Jeugdbeleidsplan belangrijk. Het beschrevene 

moet in de praktijk gerealiseerd worden. We kunnen dit slechts bereiken door een grote inzet 

van een ieder die Loenermark een warm hart toedraagt. 

 

De wens om het 1e elftal structureel mee te laten doen in de 3e klasse zal slechts bereikt 

worden door jonge bij Loenermark opgeleide voetballers door te laten stromen. De kans dat 

goede voetballers van andere verenigingen bij Loenermark komen voetballen is immers niet 

erg groot. 

 

Voor Loenermark staan prestatie, plezier en presentatie centraal.  

 

Loenermark is sportief en financieel een gezonde vereniging met een prima onderhouden 

accommodatie en heeft als vereniging een geweldige toekomst voor zich. Het hebben van een 

gestructureerde jeugdafdeling is cruciaal voor onze toekomst. Het jaarlijks geactualiseerde 

jeugdbeleidsplan ondersteunt hierbij. 

 

 

Het is noodzakelijk dat er jaarlijks een evaluatie op het jeugdbeleidsplan plaatsvindt. Deze 

evaluatie dient in te gaan op de verschillende onderdelen die deel uit maken van het 

beleidsplan. Hierbij moer er gekeken worden of de opgestelde eisen, criteria et cetera wel 

worden gehandhaafd en of ze nog actueel zijn. Waar nodig kunnen er aanpassingen in het 

beleid plaatsvinden. De voorzitter van de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse 

evaluatie en update.  

 

 

 

 

Het Loenermark bestuur. 
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8 Bijlagen: 
In de bijlagen hebben we per doelgroep informatie beschreven welke aan betrokkenen fysiek 

overhandigd kan worden. De bijlagen zijn als losse documenten beschikbaar op de Loenermark 

website. 

 

 

In onderstaand schema wordt weergegeven welke bijlage voor wie bedoeld is: 

 

Bijlage Omschrijving Voor wie 

Handboek Jeugdkader Algemene informatie Trainers en leiders 

Handboek Trainingen Training per leeftijdsgroep Trainers en leiders 

Handboek Jeugd Algemene Loenermark informatie Potentiele nieuwe leden 

en hun ouders 

Invulformulier 

vrijwilligerswerk jeugd 

Wie wil wat doen? Ouders jeugdleden 

Organisatie en 

contactgegevens 

Contactgegevens jeugdcommissie 

en werkgroepen 

Trainers, leiders en 

nieuwe leden 

Teamkader Contactgegevens teambegeleiding Teamkader en spelers 

 

 


