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1. Voorwoord 

 

In dit document wordt beschreven hoe de TJC een belangrijke rol kan vervullen binnen de  

v.v. Makkum. Dit beleidsplan wordt geschreven naar aanleiding van vergroting van de 

transparantie binnen de vereniging. Door meer openheid van zaken te bieden naar de 

buitenwereld, krijgen ouders, spelers, trainers en leiders een beter beeld van de handelswijze 

van de TJC.  

 

Een taak van de TJC is telkens aan het einde van het voetbalseizoen een teamindeling te 

maken voor het daaropvolgende seizoen. Er worden een aantal stappen doorlopen voordat er 

een teamindeling tot stand komt. Bij elke stap moet adequaat gehandeld worden, dus elk 

besluit moet goed onderbouwd en gemotiveerd worden.  

 

Het beleid van de TJC is binnen het jeugdbestuur en het hoofdbestuur besproken en de beide 

besturen hebben te kennen gegeven dat ze achter het beleid van de TJC staan, ook is er 

besloten om de taken en de werkwijze van de TJC duidelijk op papier te zetten. Zo heeft de 

TJC een handvat om hun werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Met behulp van dit 

document en een aantal vrijwillige TJC’ers die competent zijn in communiceren en 

voetbaltechnisch aangelegd zijn, hopen we maximaal te kunnen presteren om de v.v. Makkum 

hogerop te brengen en een meerwaarde te zijn binnen de vereniging. 

 

 

Hoofd Jeugdopleiding en de TJC 
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2. Doelstellingen en uitgangspunten 

 

Het doel van de v.v. Makkum is om te voetballen op een zo hoog mogelijk amateurniveau, 

met een herkenbaar eigen gezicht. Dus met spelers uit de eigen jeugdopleiding in de selectie 

van het eerste elftal. Voorop staat dat de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de 

voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding. Elke speler speelt 

in principe zo hoog mogelijk om zich optimaal te kunnen ontplooien. Er wordt geselecteerd 

vanaf de F-pupillen wanneer de groep zich daartoe leent. 

 

Met dit technische jeugdbeleidsplan wil de TJC de doelstellingen van de v.v. Makkum 

uitwerken en een duidelijke structuur binnen de v.v. Makkum neerzetten welke is gebaseerd 

op een herkenbare voetbalvisie. Hierin wordt de technische rode draad zichtbaar. 

 

Dit technische jeugdbeleidsplan heeft tot doel te komen tot: 

 Een goed werkende organisatie. 

 Kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers. 

 Goed functionerend kader en begeleiding. 

 Doorstroming jeugd naar senioren. 

 Elke speler tot zijn recht laten komen. 

 Saamhorigheid en betrokkenheid binnen de vereniging. 
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3. Organisatie 

 

Jeugdbestuur 

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid binnen de vereniging. Ze doen dit 

samen met de TJC, elftalleiders en trainers. Het jeugdbestuur staat onder leiding van de 

jeugdvoorzitter. In het jeugdbestuur zit de Hoofd Jeugdopleiding die de TJC aanstuurt. 

 

Technische Jeugd Commissie (TJC) 

De TJC staat onder leiding van de Hoofd Jeugdopleiding. Deze persoon is verantwoordelijk 

voor de onderlinge communicatie met het Jeugdbestuur en de uitvoering van het Technisch 

jeugdbeleid zoals opgenomen in dit TJC-handelingsplan. Het is wenselijk dat de TJC uit het 

minimum van drie personen bestaat. De TJC’ers zijn verantwoordelijk voor alle Dames en 

jeugdteams. Er kan een verdeling gemaakt worden welke TJC’er waar verantwoordelijk voor 

is. De TJC’ers worden door het jeugdbestuur aangesteld en dienen competent te zijn in 

communiceren en moeten voetbaltechnisch aangelegd zijn.  

 

De TJC is verantwoordelijk voor het TJC-handelingsplan en het voetballeerplan binnen de v.v. 

Makkum en dient dit uit te stippelen, te bewaken en indien nodig bij te sturen. De belangrijkste 

taak is om ervoor zorg te dragen dat er een logische lijn en continuïteit ontstaat in de opleiding 

en oefenstof van de F-pupillen tot en met de A-junioren. Dit moet gebeuren binnen de 

doelstellingen en uitwerkingen van deze plannen. Als leidraad wordt het jeugdbeleidsplan 

gehanteerd. De TJC regelt de indelingen van de jeugdelftallen en houdt er rekening mee dat de 

beste spelers in de standaardteams spelen. Daarnaast regelen zij dat de juiste trainers bij de 

juiste teams staan. Deze worden zo nu en dan bijgeschoold via clinics. Ook wordt er 

geprobeerd om te zorgen dat al het trainingsmateriaal op orde is. De TJC staat open voor 

nieuwe ideeën. De TJC wil bereiken dat de jeugd, zowel de jongens als de meisjes, met veel 

plezier bij ons komen trainen en voetballen en ook meedoen aan de georganiseerde activiteiten. 

Daarnaast streeft de TJC ernaar dat alle selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau spelen. 

 

Communicatie nieuwe leden 

Nieuwe jeugdleden melden zich aan bij de ledenadministratie. Dit kan ook met behulp van het 

inschrijfformulier op de website. De ledenadministratie noteert de gegevens in sportlink en 

maakt de speler lid van v.v. Makkum en speelgerechtigd voor de KNVB. Vervolgens geeft de 

ledenadministratie aan de TJC door dat er een nieuw lid zich heeft aangemeld. De TJC bepaald 

in welk team de speler komt en geeft dit door aan de trainer, leider en ledenadministratie. 

Daarna neemt de TJC contact op met de ouders van de speler voor een welkomstgesprek. Dit 

gesprek is om kennis te maken en kunnen zaken als normen, waarden, vrijwilligerswerk, 

trainingstijden etc. besproken worden. Daarnaast krijgen de ouders een welkomstfolder. Deze 

gesprekken kunnen ook plenair plaatsvinden tijdens de ouderavond in het begin van het 

seizoen. 
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4. Jaarplanning Hoofd Jeugdopleiding en TJC 

 

Augustus (start seizoen) 

Voorbereiding seizoen 

Eerste Trainers/leidersvergadering 

Werkbespreking tussen HJO en TJC 

Organisatie activiteiten voor de herfstvakantie 

 

September 

Start competitie 

Jeugdbestuursvergadering 

Werkbespreking tussen HJO en TJC 

Organisatie cursus ten behoeve van vrijwillige trainers en leiders 

 

Oktober 

Trainers/leidersvergadering  

Jaarverslag jeugd aanleveren aan JB voor algemene jaarvergadering 

Werkbespreking tussen HJO en TJC 

Herfstvakantie voetbalactiviteit 

 

November 

Jeugdbestuursvergadering 

Algemene jaarvergadering 

 

December 

Trainers/leidersvergadering (winterprogramma) 

HJO en TJC gaan om tafel met niet-selectie trainers en leiders 

HJO en TJC gaan om tafel met selectie trainers en leiders 

Overleg met TC-senioren betreft meetrainen A-junioren 

De Zaal huren voor zaaltrainingen jeugd 

Kerstzaalvoetbaltoernooi 

 

Januari 

Nieuwjaarsborrel 

Jeugdbestuursvergadering 

Winter trimloop 

ZWH-zaalvoetbaltoernooi 

Evaluatie van de eerste seizoenshelft in het algemeen 

HJO en TJC gaan om tafel betreft eventuele wijzigingen teamindelingen 

Werkbespreking tussen HJO en TJC 

              

Februari 

Trainers/leidersvergadering  

Werkbespreking tussen HJO en TJC 

MAMST-toernooi 
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Maart 

Jeugdbestuursvergadering 

Werkbespreking tussen HJO en TJC 

Vrijwilligersavond 

 

April 

Jeugdbestuursvergadering 

10 minutengesprekken met leiders/trainers 

Inventarisatie vrijwilligers stoppen/doorgaan en werving nieuwe vrijwilligers                

Inventarisatie spelers stoppen/doorgaan 

      

Mei 

Jeugdbestuursvergadering 

Inventarisatie aantal teams, leiders en trainers volgend seizoen 

HJO en TJC gaan om tafel met niet-selectie trainers en leiders 

HJO en TJC gaan om tafel met selectie trainers en leiders  

Voetbalkamp 

 

Juni 

Laatste Trainers/leidersvergadering (alle materialen inleveren) 

Jeugdbestuursvergadering 

HJO en TJC gaan om tafel betreft nieuwe teamindelingen volgend seizoen 

Spelen van voorbereidende wedstrijden met de nieuwe (selectie) teams 

Overleg met wedstrijdsecretaris betreft voorkeurstijd teaminschrijvingen 

Overleg met TC-senioren betreft overgang A-junioren 

Overleg met sponsorcommissie betreft tenuesponsoring teams 

Inschrijving teams via Sportlink 

Schoolvoetbal bovenbouw 

Slotdag 

 

Juli 

Jeugdbestuursvergadering 

Evaluatie van het seizoen m.b.t. de jeugdbeleidsplannen 

Evaluatie van het seizoen in het algemeen 

Overleg met materiaalcommissie betreft inventarisatie materialen 

Bekendmaking leiders/trainers en teamindeling volgend seizoen op website 

Sportdag 
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5. Selectiebeleid 

 

De bedoeling van het selecteren van spelers voor selectieteams is talenten ook de 

mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op eigen niveau. De betere spelers spelen in deze 

teams immers met- en tegen elkaar. Wedstrijden met een uitdaging voor alle spelers zijn duels 

op een niveau dat de spelers aankunnen. Dan worden ze geprikkeld tot betere prestaties. Een 

speler die op een te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui. Een speler die op een 

niveau moet presteren dat hij niet aankan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van 

ontwikkelen en van voetballen geen sprake meer is. In beide situaties wordt er niets geleerd, 

sterker nog: er wordt vaak iets afgeleerd. Spelen op een te laag niveau zorgt vaak voor een te 

slappe wedstrijdinstelling, niet op tijd 'omschakelen', niet doelgericht spelen of te weinig 

inzicht. Een te hoog niveau wordt vaak gekenmerkt door achter de tegenstander aan blijven 

lopen, te pas en te onpas slidings nemen, aan shirtjes hangen enzovoort, in plaats van situaties 

binnen de bedoelingen van het spel oplossen. Dit alles heeft te maken met het beleven van de 

wedstrijd. Spelers moeten het voetballen optimaal beleven om gemotiveerd te zijn om te 

leren. Iedere speler zal dus op het eigen niveau aangesproken moeten worden. Met andere 

woorden de betere spelers zullen met en tegen elkaar moeten uitkomen. 

 

Wanneer selecteren? 

Vanaf: De pupillen 

 

Goedkeuring: De eindverantwoording ligt primair bij het jeugdbestuur.  

De TJC heeft een adviserende rol. 

 

Hoeveel: Gestreefd moet worden naar 1 selectieteam per categorie.  

Er moet steeds een link zijn tussen kwaliteit en kwantiteit. 

 

Hoe: Scouting, informatie wordt verstrekt door de TJC. 

De scouting wordt uitgevoerd door de trainers/leiders en TJC. 

 

Afvallers: Dienen door middel van een persoonlijk gesprek uitleg te krijgen over het hoe en 

waarom (indien nodig). 

 

Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen (zie 

bijlage 1 en 2). Er dient op een objectieve wijze te worden geselecteerd, waarbij de volgende zaken 

van belang zijn: 

A) leeftijd 

B) kwaliteit (technisch/tactisch) 

C) fysieke/mentale kwaliteiten 

D) sociale aspecten 

Mocht een speler gedurende het seizoen extra progressie maken, dan is de mogelijkheid 

aanwezig om in het belang van de speler deze in een hoger team te laten spelen en/of te laten 

trainen. Over het algemeen zal dit incidenteel zijn.  

In de Winterstop vindt er een evaluatie plaats. 
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Wanneer een leeftijdsgroep hoger? 

Wie: Talentvolle spelers. 

 

Waarom: Om deze talenten beter te laten ontwikkelen. 

 

Hoe:  

Volledig: Speler traint en speelt een leeftijdscategorie hoger. 

Onvolledig: Speler traint op basis van eenmaal per week met een hogere leeftijdscategorie. 

 

Wanneer: 

Volledig: Na "breed" overleg aan het begin van een seizoen of in de loop van een seizoen. 

Onvolledig: Na overleg met de selectietrainer van beide categorieën. 

 

Beslissing: Jeugdbestuur na advies TJC. 

 

Teamindeling 

Op basis van leeftijd en capaciteiten wordt een speler ingedeeld in een team. De indeling 

vindt plaats voor het einde van het voetbalseizoen. Bij tussentijdse instroom van jeugdleden 

bepaalt de TJC waar de speler wordt ingedeeld. Afhankelijk van de grote van de groep kan 

bepaald worden dat er alleen kan worden meegetraind. Tijdens de winterstop kunnen teams 

opnieuw ingedeeld worden. Een ledenstop is niet wenselijk, maar soms wel nodig. 
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6. Selectieprocedure 

6.1 Niet-selectie teams 

Het doel van deze procedure is te komen tot een organisatie die de niet-selectie teams binnen 

v.v. Makkum optimaal laat functioneren, met als nevendoel het komen tot correcte indelingen 

bij deze teams in een nieuw seizoen. 

 

A. In begin december van het lopende seizoen vinden er tussen de HJO, de TJC en de 

betrokken leider(s) en/of trainer(s) van de niet-selectie elftallen van deze categorie gesprekken 

plaats. Dus een gesprek met elk elftal afzonderlijk. Deze gesprekken worden opgezet door de 

HJO en de TJC, dit met het doel inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de spelers in de niet-

selectie teams. De TJC maakt een schriftelijke rapportage van datgene wat er besproken is en 

maakt hiervan een kopie voor de trainer en Hoofd Jeugd Opleiding en houdt deze rapportage 

in eigen beheer. Alle betrokken spelers worden één voor één nagelopen en gekwalificeerd met 

de volgende kwalificaties: 

 

-Selectie speler 

-Voetballer + 

-Voetballer 

-Recreatie voetballer 

 

Hierbij de volgende achtergrondgedachte: 

-Een selectiespeler hoort op basis van voetbalkwaliteiten en mentale instelling in een selectie thuis. 

-Een voetballer heeft zeker kwaliteiten maar minder dan een selectiespeler. 

-Als daarnaast zijn mentaliteit (instelling, discipline, houding) positief is wordt het een voetballer + 

-Heeft de betrokken speler een mindere instelling of geen instelling dan kwalificeert men deze 

speler als voetballer. 

-Een speler die gewoonweg de voetbalkwaliteiten mist, ook al is zijn instelling best wel goed, 

is een recreatie voetballer.  

 

Het tweede doel van deze gesprekken is het eerste seizoen gedeelte te evalueren met 

betrokken leider(s)/trainer(s) om zodoende zowel positieve als negatieve punten te signaleren 

en te onderkennen om zo het tweede seizoen gedeelte optimaal in te kunnen gaan. Het derde 

doel, en zeker geen onbelangrijk aspect, is contacten te leggen tussen al die vrijwilligers die 

betrokken zijn en zich betrokken voelen bij het jeugdvoetbal bij v.v. Makkum. 

 

B. In de maand januari vindt er tussen de HJO en de TJC een evaluatie plaats en kunnen er 

naar aanleiding van dit gesprek spelers worden toegevoegd aan de selectiegroepen om daarin 

mee te gaan trainen. Dit ook na overleg met betrokken elftaltrainer en elftalleider.  

 

C. Begin mei vindt er een tweede gesprek plaats. Er wordt gewerkt met dezelfde procedure als 

bij A. De TJC verzamelt alle gegevens en deze worden ter archivering aan het HJO 

overgedragen. Gegevens uit dit tweede overleg kunnen door de TJC gebruikt worden om tot 

een correcte indeling van de niet-selectie teams voor het volgende seizoen te komen. 
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6.2 Selectieteams 

Het doel van deze procedure is het optimaal laten functioneren van de selectieteams binnen 

v.v. Makkum, het beschrijven van de individuele spelers binnen die selectie en het komen tot 

correcte indelingen in een nieuw seizoen. 

 

A. Medio december van het lopende seizoen vinden er tussen de HJO, de TJC en de 

betrokken leider(s) en/of trainer(s) van de selectie elftallen van deze categorie gesprekken 

plaats. Dus een gesprek met elk elftal afzonderlijk. Deze gesprekken worden opgezet door de 

HJO en de TJC, dit met het doel inzicht te krijgen in de prestaties en voortgang van iedere 

speler uit die selectie. De TJC maakt een schriftelijke rapportage van datgene wat er 

besproken is en maakt hiervan een kopie voor de selectie trainer en Hoofd Jeugd Opleiding en 

houdt deze rapportage in eigen beheer. Alle betrokken spelers worden één voor één nagelopen 

en gekwalificeerd met de volgende kwalificaties: 

 

-Selectie speler 

-Voetballer + 

-Voetballer 

-Recreatie voetballer 

 

Hierbij de volgende achtergrondgedachte: 

-Een selectiespeler hoort op basis van voetbalkwaliteiten en mentale instelling in een selectie thuis. 

-Een voetballer heeft zeker kwaliteiten maar minder dan een selectiespeler. 

-Als daarnaast zijn mentaliteit (instelling, discipline, houding) positief is wordt het een voetballer + 

-Heeft de betrokken speler een mindere instelling of geen instelling dan kwalificeert men deze 

speler als voetballer. 

-Een speler die gewoonweg de voetbalkwaliteiten mist, ook al is zijn instelling best wel goed, 

is een recreatie voetballer.  

 

Het tweede doel van deze gesprekken is het eerste seizoen gedeelte te evalueren met 

betrokken leider(s)/trainer(s) om zodoende zowel positieve als negatieve punten te signaleren 

en te onderkennen om zo het tweede seizoen gedeelte optimaal in te kunnen gaan. Het derde 

doel, en zeker geen onbelangrijk aspect, is contacten te leggen tussen al die vrijwilligers die 

betrokken zijn en zich betrokken voelen bij het jeugdvoetbal bij v.v. Makkum. 

 

B. In de maand januari vindt er tussen de HJO en de TJC een evaluatie plaats en kunnen er 

naar aanleiding van dit gesprek spelers worden toegevoegd aan de niet-selectiegroepen om 

daarin mee te gaan trainen. Dit ook na overleg met betrokken elftaltrainer en elftalleider.  

 

C. Begin mei vindt er een tweede gesprek plaats. Er wordt gewerkt met dezelfde procedure als 

bij A. De TJC verzamelt alle gegevens en deze worden ter archivering aan het HJO 

overgedragen. Gegevens uit dit tweede overleg kunnen door de TJC gebruikt worden om tot 

een correcte indeling van de selectieteams voor het volgende seizoen te komen. 

 

D. In Juni kunnen de selecties definitief gemaakt worden. Begin augustus zullen de indelingen 

op de website komen. 

 

E. De maand juni kan gebruikt worden om de voorbereidende wedstrijden te gaan spelen met 

de nieuwe (selectie) teams. Mogelijke tegenstanders daarbij kunnen de huidige 

standaardteams binnen v.v. Makkum zijn. 
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7. Procedure Teamindelingen 

 

Doel: 

Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de 

jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen worden samengesteld. 

 

Uitgangspunten: 

*Om deze procedure gestalte te doen geven is het van belang dat de onderliggende procedures 

tot het verkrijgen van objectieve informatie van elke speler op correcte wijze plaatsvindt. 

 

*Te komen tot een smeltpunt van technische en organisatorische belangen. Die belangen, 

omschreven in de randvoorwaarden van deze procedure, dienen afgewogen te worden, doch 

waarbij naar het individu toe het technische belang voor het organisatorische belang gaat. 

 

*Te komen tot meer beter opgeleide voetballers, waarbij zij zoveel mogelijk in elftallen 

worden geplaatst waar zij gelijkwaardige leeftijdsgenoten treffen. Teneinde sociale controle 

en groepsvorming te stimuleren, zodat zij ook op latere leeftijd behouden blijven voor de 

vereniging. 

 

Randvoorwaarden: 

*Met inachtneming van de door de KNVB gestelde leeftijdsgrenzen te komen tot de bekende 

spelersgroepen. 

 

*Met inachtneming van de door de vereniging gestelde maximaal aantal spelers per 

leeftijdsgroep. 

 

Indelingen in teams: 

Uit de opgesomde procedures wordt informatie verkregen omtrent de individuele spelers. De 

beste spelers komen in aanmerking voor een selectieplaats. De overige teams worden zoveel 

mogelijk naar niveau, leeftijd en jaargang ingedeeld zodat homogene teams ontstaan, die zo 

mogelijk bij elkaar blijven gedurende de resterende tijd bij de jeugdafdeling. Uitgangspunt 

blijft steeds het niveau van de speler. 

 

Verantwoordelijkheden: 

 

Leider/Trainer (niet-selectie): 

Geeft informatie omtrent zijn spelers en heeft zo indirect invloed op de teamindeling van het 

volgende seizoen. 

 

Trainer (selectie): 

Verschaft bij selectiespelers zelf informatie aan de TJC en Hoofd Jeugdopleiding. Heeft direct 

invloed op de teamindelingen. Overlegt met leiders van de selectieteams. 
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TJC: 

Alle teams: 

 - Controleert de verkregen gegevens/informatie op juistheid. 

 - Verzamelt de informatie. 

 - Overlegt met het Hoofd Jeugdopleidingen. 

 

Scheiding recreatief en prestatief voetbal: 

Randvoorwaarden: 

Op advies van het Jeugdbestuur is per leeftijdsgroep en jaargang de capaciteit van de selecties 

aangegeven. 

 

Omschrijving: 

- Selectie: 

Een groep betere voetballers. In aanmerking voor een plaats in de selectie komen betere 

voetballers op basis van een optelsom van de technische kwaliteiten en tactische kwaliteiten; 

de fysieke toestand, inzet, mentaliteit en algemeen gedrag van een speler. 

- Niet-selectie: 

Alle andere spelersgroepen of, in potentie, selectie waardige spelers die op eigen verzoek 

recreatief willen spelen. Vanaf de F-pupillen tot en met de A-junioren wordt gewerkt met 

selecties. Grote talenten moeten te alle tijden hun talenten tot ontplooiing kunnen laten 

komen, eventueel in een volgende leeftijdsgroep. 
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8. Samenstelling teams 

 

 In principe worden alle teams binnen de jeugdafdeling samengesteld voor een heel 

seizoen. In uitzonderlijke gevallen kan er tussentijds van team worden gewisseld. 

 In eerste instantie wordt qua aantallen bij de teams gekeken naar de beschikbare 

hoeveelheid spelers. Ideaal bij elftallen is 14 spelers, met een maximum van 16 

spelers. Ideaal bij zestallen is 8 spelers, met een maximum van 9 spelers. Ideaal bij 

achttallen is 10 spelers, met een maximum van 11 spelers. Echter, onder invloed van 

het beschikbare aantal spelers kunnen hierin uitzonderingen worden gemaakt. 

 In mei wordt door de TJC in samenspraak de met trainers per leeftijdscategorie een 

conceptindeling gemaakt van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen. 

 Indien een speler van plan is te stoppen, hebben trainers en ouders/spelers overleg 

over de reden voor het stoppen en geven dit door aan de TJC. Definitieve afmeldingen 

dienen altijd te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 

 De voorlopige teamindelingen worden in mei voorgelegd aan de trainers/leiders voor 

het volgende seizoen. Indien noodzakelijk worden de indelingen nog aangepast en pas 

daarna definitief vastgesteld. In augustus wordt het bekend gemaakt aan de 

spelers/ouders via de website van v.v. Makkum. 

 Bij hoge uitzondering kunnen er dan in overleg met de TJC nog wijzigingen 

plaatsvinden. De TJC beslist uiteindelijk. Bij alle standaardteams wordt geselecteerd 

op basis van 4 factoren: techniek, tactiek, mentaliteit en fysiek. 

 Bij de rest van de teams worden spelers in de eerste plaats op leeftijd (eerstejaars/ 

tweedejaars) geselecteerd. Echter ook zaken voetbalkwaliteiten, fysieke gesteldheid, 

vriendschapsbanden en dergelijke kunnen op de indeling van invloed zijn. De TJC 

beslist uiteindelijk. 

 Wanneer er sprake is van uitzonderlijke talenten kan worden besloten om betreffende 

speler een categorie hoger te laten spelen dan zijn leeftijdgenoten. Ook is het mogelijk 

om voor spelers dispensatie aan te vragen. Dit alles ter beoordeling van de TJC. 

 In principe wordt op sterkte ingedeeld, maar buiten de selectieteams kunnen daarbij in 

uitzonderlijke gevallen ook andere factoren een rol spelen. 

 Spelers uit een hoger team spelen in principe niet mee met een lager team tijdens 

wedstrijden en toernooien. Dan worden opengevallen plaatsen van onderuit aangevuld, 

uiteraard in overleg met de te lenen speler. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tweedejaars 

JO13-1 spelers die kunnen wel meespelen bij de JO15, maar laat ze niet meespelen bij 

de JO13-2. Dit klassenverschil is gewoon te groot. 

 



 15 

9. Jeugdspelers meespelen met een ander jeugdteam 
 

Spelers mogen pas meedoen met een ander (hoger) team als er overleg is geweest de 

betrokken trainer/leider van het team waar de speler oorspronkelijk in speelt. Zonder 

toestemming van deze trainer/leider is het verboden om met een ander team mee te spelen. 

Het is eveneens verboden voor spelers om mee te spelen met een lager team. 

 

Dispensatie 

Voor wat betreft verzoeken om spelers in een jongere leeftijdscategorie te laten uitkomen dan 

waarvoor zij volgens hun leeftijd in aanmerking komen, geldt de volgende procedure. 

Komt er een dispensatieverzoek dan volgt er eerst overleg tussen de betrokken trainer/leider 

en de TJC. In principe is dispensatie alleen mogelijk op sociale, lichamelijk en - of medische 

gronden en ter completering van een elftal onder de volgende voorwaarden: 

 Dispensatie aan een speler wordt verleend voor het hele seizoen. 

 Dispensatie wordt uitsluitend verleend voor het uitkomen in een lagere leeftijdsgroep. 

 Per leeftijdscategorie drie spelers per elftal, twee spelers per zevental en één per 6-tal. 

 Dispensatie wordt uitsluitend verleend aan een eerstejaars speler in de betreffende 

leeftijdsgroep. 

 

De dispensatieverzoeken hoeven niet ingediende te worden bij de KNVB. Het digitale 

wedstrijdformulier controleert automatisch of er aan de regels voldaan wordt. 

 

Doorschuiven naar de volgende geleding 

Doel: Om talenten onder de maximale weerstand te laten trainen en spelen. 

Door middel van een breed en regelmatig overleg tussen trainers, leiders, TJC en met 

inschatting van ieders belangen wordt tot een voorstel gekomen. De beslissing wordt door de 

TJC genomen en in eerste instantie gecommuniceerd met de voorzitter van het jeugdbestuur. 

 

Het lenen van spelers 

Bij blessures en/of schorsingen kan het voorkomen dat er spelers "geleend" moeten worden 

van een andere (jongere) categorie. In principe wordt de betere speler geleend. 

Door goed overleg tussen selectietrainers en TJC, ten laatste op de donderdagavond 

voorafgaande aan de wedstrijd, en met een juiste inschatting van ieders belangen. 

In geval van een verschil van mening beslist de TJC. 
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10. Doorschuiven jeugd naar senioren 

 

Een doelstelling van het TJC-handelingsplan is het waarborgen van continuïteit en zorgdragen 

voor een goede overgang van jeugdspelers naar de senioren. Samenwerking en afstemming 

tussen de jeugdafdeling en de senioren is hierbij essentieel. De trainer van de A-selectie en de 

TC-senioren gaan aan het einde van het seizoen met de JO19 spelers om de tafel, om de 

overgang naar de senioren te bespreken. Na de winter kunnen spelers meetrainen met de A-

selectie of oefenwedstrijden meespelen, om zo kennis te maken met het seniorenvoetbal. De 

senioren mogen spelers van de JO19 inzetten in competitiewedstrijden, na overleg met 

desbetreffende leider en de TJC. 

 

In principe is het mogelijk dat er jeugdspelers meedoen met de Senioren of dames tijdens 

wedstrijden. Hier zijn echter wel een aantal regels aan verbonden: 

 

 Zonder toestemming van de betrokken jeugdtrainer/leider is voor de speler verboden 

om tijdens wedstrijden met welk seniorenteam dan ook mee te spelen. Eerst zal er dus 

contact moeten zijn met de betrokken trainer/leider. Is dit niet mogelijk, dan kan er 

contact worden opgenomen met de TJC. 

 Zonder toestemming van de betrokken jeugdtrainer/leider is het voor de trainer/leider 

van het betreffende seniorenteam verboden om spelers van de jeugd op te stellen. 

 In gevallen van twijfel beslist de TJC. 

 

Voor spelers die qua leeftijd in het volgende seizoen doorschuiven naar de senioren geldt de 

volgende procedure: 

 

 In december zal contact worden gezocht met deze spelers over hun plannen voor het 

volgende seizoen. 

 Aan de hand van de wensen kunnen laatstejaars JO19 spelers en meisjes vanaf de 

winterstop 1 keer in de week mee gaan trainen met de heren – of damesselectie. 

 De trainer van de selectieheren/dames beslist vervolgens of deze spelers de kans 

krijgen om bij wedstrijden mee te draaien in een selectieteam. 

 

Voor spelers met uitzonderlijk talenten (spelers die daadwerkelijk kans hebben om in een 

eerste elftal volledig mee te draaien) die in aanmerking komen voor een eerdere overgang 

naar de senioren geldt de volgende procedure: 

 

 Talentvolle spelers kunnen na overleg met de betrokken jeugdtrainer/leider en de TJC 

door de betreffende dames of herenselectie trainer worden uitgenodigd om 1 keer in de 

week mee te trainen met de A-selectie. 

 Vanzelfsprekend vindt er ook overleg plaats met de speler zelf en eventueel de ouders. 

 Pas nadat tijdens de trainingen is gebleken dat er inderdaad sprake is van een 

toegevoegde waarde voor het eerste elftal, kan worden besloten dat de betreffende 

speler eerder overgaat. Dit in overleg met de speler (en eventueel diens ouders), de 

betrokken jeugdtrainer/leider, de TJC en de trainer van de heren of dames selectie. 

 De doorgeschoven speler is vervolgens een volwaardig lid van de A-selectie en wordt 

ook als zodanig behandeld. 

 Bij eventuele problemen is er overleg tussen de TJC en de trainer van de selectie van 

de heren/dames. 
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11. Procedure Integratie Jeugd/Senioren 

 

Doelstelling: 

1. De jeugdspelers van v.v. Makkum, voortbouwend op het bestaande jeugdbeleidsplan, te 

behouden voor onze vereniging. 

2. De overgang van jeugd naar senioren gaat gepaard met een specifieke selectie aanpak, 

waarbij het voortbrengen van prestatief gerichte jeugdspelers met mogelijkheden voorop staat. 

3. Jeugdspelers, die buiten de selectie vallen en spelers die gekozen hebben voor recreatief 

voetbal worden op een zorgvuldige wijze ingedeeld in de senioren geleding, waarbij zoveel 

mogelijk rekening wordt gehouden met hun wensen alsmede hun vaardigheden. 

 

Procedure aanpak overgang: 

In december wordt aan de tweedejaars JO19 selectiespelers de volgende vragen gesteld: 

- keuze doorgaan of stoppen met voetbal. 

- keuze prestatief of recreatief voetbal. 

Deze actie wordt tot stand gebracht door de TJC en TC-senioren in samenwerking met de 

trainer en leider. 

 

Prestatief: 

De TJC verzoekt de trainer en de leider evenals de TC-senioren de tweedejaars spelers uit de 

A’s te beoordelen. Na overleg met de TJC worden de geselecteerden onder de aandacht 

gebracht van de Hoofdtrainer. Deze actie vindt in december plaats. Na de winterstop trainen 

de geselecteerde jeugdspelers één keer per week mee met de A-selectie. De overige 

trainingsactiviteiten worden volbracht bij de A-junioren. De TJC heeft overleg met de 

betrokken selectietrainer over de trainingstijden en de uitvoering. De JO19 trainer wordt 

hierbij nauw betrokken. Tijdens het gehele lopende seizoen wordt van de seniorentrainers 

verwacht dat zij zich periodiek oriënteren richting de JO19 spelers. (Bekijken enkele 

wedstrijden van de JO19). De mogelijkheid moet bestaan om, na overleg met de Jeugdtrainer, 

de Hoofdtrainer, TJC en TC een talentvolle jeugdspeler vervroegd over te laten gaan naar een 

seniorenselectie. De ouders/verzorgers van de betreffende speler zullen in een dergelijke actie 

worden betrokken. Tevens moet de mogelijkheid bestaan om, na overleg, één of meerdere 

geselecteerde JO19 spelers in de tweede helft van de competitie reeds te betrekken bij de 

seniorenselecties. 

 

Recreatief: 

Bij de recreatief ingestelde spelers dan wel spelers die niet voor selectie in aanmerking komen 

werkt de TJC nauw samen met de TC-senioren. Dit met het oogmerk naar vermogen tegemoet 

te komen aan de wensen en mogelijkheden van de overkomende jeugdspelers. Energie dient 

gestoken te worden in het enthousiasmeren van deze spelers om te blijven voetballen. 

 

Evaluatie: 

Aan het einde van het seizoen (juni) evalueren de TJC en de TC-senioren het verloop van de 

gevolgde procedures en resultaten. Het hoofdbestuur en jeugdbestuur van de v.v. Makkum 

bespreekt in de eerstkomende vergadering de resultaten van deze evaluatie en actualiseert zo 

nodig de overgangsaanpak voor het nieuwe seizoen. 
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12. Afspraken en voorwaarden in het kort samengevat 

 

1. Uitgangspunt: beslissing en werkwijze van de TJC dient helder/transparant te zijn. 

2. Bij de indeling van een nieuw team dient rekening te worden gehouden met de positie 

van de spelers in het veld: selecteren op achterhoede, middenveld en voorhoede etc. 

3. Indien een trainer/leider een andere mening heeft over een speler dan de TJC, dan 

moet de TJC dit gemotiveerd weerleggen. 

4. De TJC kan niet, zonder de trainers/leiders te hebben gehoord, een  

teamindeling vaststellen of later weer wijzigen. 

5. De TJC geeft een advies af over de teamindeling aan het jeugdbestuur. Het 

jeugdbestuur beslist over de uiteindelijke teamindeling. Het jeugdbestuur is ook 

verantwoordelijk over een goede/correcte afwikkeling van de gehele procedure. 

6. Indien een trainer/leider het niet eens is met de TJC – ook niet na een gesprek over de 

indeling, worden de TJC en de trainer/leider beiden gehoord door het jeugdbestuur. 

Het jeugdbestuur geeft een bindende beslissing. 

7. De TJC dient in het belang van de vereniging te handelen. Eigenbelang of 

belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen. 

8. De TJC dient in overleg en samenspraak met de leiders/trainers beoordelingscriteria 

over spelers op te stellen om zo goed mogelijk tot een keuze te komen. 

9. Het beleid is geen wet. In beginsel moeten de TJC en het jeugdbestuur het eigen beleid 

volgen, maar in bijzondere omstandigheden kan er gemotiveerd van het beleid worden 

afgeweken. Een afwijking behoort echter een uitzondering te zijn. 

10. Het Jeugdbeleidsplan en het TJC-handelingsplan worden vastgesteld voor 1 jaar en 

zullen dan worden herzien. Er zal dan een evaluatie plaats vinden. 

11. Meisjes mogen volgens de KNVB pas vanaf vijftien jaar aansluiten bij de Dames. 

12. Bij het samenstellen van de teams kan er aan het eind van het seizoen 

selectiewedstrijden worden gehouden. Tijdens deze selectiewedstrijden kunnen de 

trainers/leiders, de TJC en de TC bekijken welke spelers in aanmerking komen voor 

een selectieteam. 


