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1 Inleiding 
 
Op veel bestuursvergaderingen worden vaak alleen die zaken besproken 
waarmee men de weken daarvoor is geconfronteerd. Men is veelal bezig te 
reageren op allerlei ontwikkelingen die zich voordoen en veel bestuurders hebben 
het idee voortdurend brandjes te blussen. Toch wordt van bestuurders gevraagd 
vooruit te kijken en standpunten te bepalen die de toekomst van de vereniging 
aangaan. Om op allerlei ontwikkelingen te kunnen inspelen zullen verenigingen 
kennis hiervan moeten nemen en op basis van deze kennis beslissingen nemen 
met betrekking tot hun toekomst.  
v.v. S.E.P. wil systematisch met haar toekomst bezig zijn. Hiervoor is het 
opstellen van een beleidsplan noodzakelijk. Het schrijven van een beleidsplan is 
niet een eenmalige aangelegenheid, maar een dergelijk plan moet regelmatig 
worden bijgesteld en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.  
Beleidsplannen woorden meestal geschreven voor een bepaalde periode. Dit 
beleidsplan is geschreven voor de middellange termijn. Het beleidsplan zal 
jaarlijks geactualiseerd worden door de commissie beleidsplan.  
 
Waarom een beleidsplan? 
Het is belangrijk dat verenigingen actief met de toekomst bezig zijn. Alleen dan 
kan worden voorkomen dat men achter de ontwikkelingen aan loopt. Dit leidt 
namelijk vaak tot ad hoc beslissingen.  
Verder is het belangrijk dat in het beleidsplan de verschillende aandachts- of 
beleidsgebieden, zoals bijvoorbeeld jeugd, vrijwilligers en accommodatie, in 
relatie met elkaar worden gebracht.  
Daarnaast heeft het opstellen van een beleidsplan de volgende voordelen: 
• Veel keuzes kunnen genomen worden op basis van het beleidsplan. Met 

andere woorden, veel discussie kan worden voorkomen omdat veel 
beslissingen voortvloeien uit het plan.  

• De te maken keuzes kunnen beter worden onderbouwd.  
• Een beleidsplan is een communicatie- en sturingsmiddel. Het maakt duidelijk 

naar leden en anderen (bijvoorbeeld gemeenten) wat je wilt. 
• Het bepaalt de vorm van organisatie. Als er bijvoorbeeld uit het plan naar 

voren komt dat er een structureel tekort aan vrijwilligers is, kan in de 
organisatiestructuur de functie van vrijwilligerscoördinator of –commissie 
worden opgenomen. 

• Het geeft richtlijnen voor onder andere beleid bijvoorbeeld financieel-, jeugd-, 
vrijwilligers-, en accommodatiebeleid.  

 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de commissie 
jeugdplan en het bestuur van v.v. S.E.P.. Uitgangspunt is het jeugdbeleidsplan 
dat in het seizoen 2009-2010 is vastgesteld. Het toenemend ledenaantal zorgde 
er toen voor dat er steeds meer behoefte kwam aan het vastleggen van 
afspraken en uitgangspunten. Dit heeft geresulteerd in een jeugdbeleidsplan dat 
leidraad is voor het doen en laten binnen de jeugdafdeling in de meest breedste 
zin van het woord. Een logisch vervolg op dit beleidsplan is een algemeen 
beleidsplan waarin het beleid van de gehele vereniging een plek krijgt. Het gaat 
hierbij om de bestuursstructuur, het vastleggen van technisch beleid en het 
vastleggen van afspraken rondom normen en waarden. 
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1.1 Algemene informatie v.v. SEP 

 
SEP is springlevend “alive and kicking”! Binnen S.E.P. is ruimte voor meisjes en 
jongens, dames en herenvoetbal. Zowel op het veld als in de zaal.  De 
jeugdafdeling is in het seizoen 2011-2012 tot meer dan 300 leden toegenomen 
en is nog steeds groeiende. Het technisch beleid krijgt steeds meer gestalte. 
Sportief gezien zitten we in de lift. De aspiraties zijn groot. Het plezier zullen we 
daarbij niet vergeten. Zonder plezier in je sport zullen resultaten buiten je 
bereik blijven. Laten we er met zijn allen op letten, dat de normen en waarden 
die we op het veld, maar ook daarbuiten, hebben, ten opzichte van elkaar 
bewaard blijven. Laten we daar met zijn allen wat aan doen, van hoog tot laag, 
want ontzag en respect sieren elke sportman en sportvrouw! 

 
1.1.1 Historie 
 
Voetbalvereniging SEP bestaat al tenminste sinds 1947 zonder onderbreking. Er 
zijn geluiden gehoord dat de vereniging al in 1924 opgericht zou zijn. Het eerste 
schriftelijke bewijs van oprichting van de “R.K. Voetbal- en Atletiekvereniging 
Sport En Plezier” is van 4 juni 1926. 
Reden van oprichting was dat een aantal leden van DHL in de ‘Nederlandse 
Voetbal Bond’ (dit werd later de KNVB) wilde spelen in plaats van in de 
‘Federatie van R.K. Voetbalclubs’. 
Foto’s uit deze beginperiode laten zien dat men toen al speelde met de 
afbeelding van een zwaluw op het shirt. Deze zwaluw is, in gestileerde vorm, 
nog steeds te vinden in het eigentijdse logo van SEP.  
Mede door de oorlog ging deze eerste vereniging echter in 1941 ter ziele. 
 
Op 17 juli 1947 werd door een kern van oud-Seppers opnieuw een R.K. 
voetbalvereniging opgericht. Omdat het eerdere SEP geen echte katholieke 
vereniging zou zijn geweest, mocht de naam SEP onder geen beding gebruikt 
worden. Na diverse afwijzingen werd de naam uiteindelijk: “Vita Nostra” (=Ons 
Leven). 
Het clubtenue was: groen shirt met witte mouwen en kraag, witte broek en 
groene kousen. 
Gespeeld werd er het eerste jaar op het voormalige SEP-veld aan het Laantje 
van Vollering. Na het eerste jaar verhuisde men naar de velden bij de Van der 
Madelaan. Vanaf het seizoen 1951-1952 werd er voor de rest van de eerste 10 
seizoenen weer gevoetbald aan het Laantje van Vollering. In 1959 verhuisde 
men naar de Brasserskade. Vita Nostra krijgt daar een eigen veld en uiteindelijk 
een lichtinstallatie. Medio 1960 wordt de naam officieel gewijzigd in “R.K.S.V. 
Sport en Plezier”. 
In 1991 verhuisden we van de Brasserskade naar Tanthof. De clubkleuren zijn 
nu: rood/geel shirt, witte broek en rood/gele kousen.  
 

1.1.2 Accommodatie 
 
Het sportcomplex ligt met 1 andere voetbalclub en een volleybalvereniging aan 
de H. van Riessenlaan 2 en bestaat uit 3 kantines en 15 kleedkamers, een 
sporthal met kantine en 4 kleedkamers, 3 kunstgrasvelden, waarvan alle 3 met 
verlichting en 3 grasvelden, waarvan 1 met verlichting. 
Het beheer is in handen van een exploitatie stichting die naast 3 aangewezen 
bestuursleden, bestaat uit vertegenwoordigers van de veldverenigingen. Voor 
de sporthal is een aparte exploitatiestichting opgericht.  
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1.1.3 Competitieniveau  
 
De aanwezige afdelingen zijn:  
 

• Heren senioren 
• Dames senioren 
• Heren zaalvoetbal 
• Dames zaalvoetbal 
• Jeugdvoetbal (jongens en meisjes).  
 

Het competitieniveau van de diverse teams, waarin in het komende/huidige 
seizoen gespeeld wordt, wordt jaarlijks als apart document beschikbaar gesteld. 
 

1.1.4 Streefniveau 
 
Binnen de vereniging S.E.P. wordt op het veld prestatief en recreatief 
gevoetbald. In de zaal wordt alleen recreatief gevoetbald. 
 
Het streefniveau voor de teams is: 
 
Senioren 
 Teams Klasse indeling(gewenst) 
Dames senioren S.E.P. 1 2e klasse 
 S.E.P. 2 3e klasse 

 Overige teams  4e klasse 
   
Heren senioren S.E.P. 1 2e/3e klasse  

 S.E.P. 2 2e /3e klasse 
 S.E.P. 3 3e klasse 
 Overige teams B-categorie 
   
Dames en heren 
Zaalvoetbal 

 Recreatief 

 

Jeugd 
Door de sterke groei van het jeugdledenaantal en gezien het feit dat enkele 
jeugdteams op een behoorlijk niveau zitten is het noodzakelijk deze 
ontwikkeling te blijven stimuleren door een doelgerichte aanpak. Streven 
daarbij is om de jeugdteams op 1e of 2e klasse niveau te krijgen. Ook op de wat 
lagere niveaus willen we zeker een grote stap voorwaarts maken, ook deze 
teams willen we in de toekomst minimaal 1 klasse hoger in kunnen delen.  
 

1.1.5 Het ledenaantal 
 
De leden van de v.v. S.E.P. komen uit geheel Delft. Een verhoudingsgewijs 
groter aandeel komt uit de wijken Tanthof Oost en West. In de afgelopen jaren 
is de groei van de jeugd doorgezet. Dit heeft als gevolg dat het aantal 
jeugdleden nu meer dan 60% van het ledenaantal bedraagt.  
Het aantal leden bestaat in 2012 uit ca. 110 heren seniorenleden 
zaal/veldvoetbal, daarnaast ca. 35 dames veld/zaalvoetbal en meer dan 300 
jeugdvoetballers/sters.  
 

1.1.6 Aanmelden en afmelden 
 
Aanmelden 
Dit kan ook alleen schriftelijk. Nieuwe leden moeten een inschrijfformulier van 
de vv SEP invullen. Voor personen die beschikken over een id-bewijs, moet een 
kopie van dat id-bewijs worden ingeleverd. 
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Deze stukken moeten in het laatje van de ledenadministratie (Rene Janssen) 
gedaan worden.  
Vanaf de D categorie moeten spelers een spelerspas hebben. Daarvoor moeten 
zij een pasfoto inleveren. Deze moet in een enveloppe gedaan worden voorzien 
van naam en geboortedatum. Nieuwe spelers krijgen eerst een voorlopige pas 
en later een definitieve spelerspas. 
 
Aanmelden met overschrijving 
Nieuwe leden die voorheen bij een andere club gespeeld hebben –maakt niet uit 
hoe lang geleden- moeten door hun oude vereniging een overschrijfformulier 
laten invullen. Hiermee geeft de oude vereniging aan dat betrokken speler aan 
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Dit overschrijfformulier wordt 
samen met het inschrijfformulier, de kopie van het id-bewijs en de enveloppe  
met de pasfoto ingeleverd  bij de ledenadministratie.    
 
Voor de betaling van de contributie kan een automatische incasso worden 
afgegeven. U op het inschrijfformulier kan dit aangegeven worden. U krijgt dan 
van onze penningmeester een machtigingsformulier toegezonden. Deze 
automatische incasso kan te allen tijde weer worden ingetrokken. Kaartjes 
daarvoor zijn in de bestuurskamer aanwezig in het laatje van de 
penningmeester. 
 
Aanwezigheid ivm invullen overschrijfformulieren 
Nieuwe leden, die bij een andere vereniging hebben gevoetbald en leden die 
naar een andere voetbalvereniging gaan, moeten een overschrijfformulier in 
laten vullen door het bestuur. Het invullen van een formulier door vv SEP kan 
alleen op trainingsavonden op maandag- en woensdagavond van 19.00-20.00u 
met ingang van 23 mei. Overschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de nieuwe 
vereniging en voor nieuwe leden van SEP in de bestuurskamer van SEP.  
 
Afmelden 
Dit kan alleen schriftelijk. U kunt uw brief richten aan het secretariaat, Dr. 
Schaepmanstraat 121, 2612 PL Delft. Afmelden kan ook per e-mail. Het adres 
luidt: sep.ledenadmin@casema.nl 
Als een lid zich afmeldt, omdat hij/zij naar een andere vereniging gaat, moet 
hij/zij door een bestuurslid een overschrijfformulier laten invullen. Het 
overschrijfformulier moet voor 15 juni bij de bond aangekomen zijn. 
 

1.2 Doelstellingen 
 
De v.v. S.E.P. heeft als doel het bieden van de mogelijkheid om de voetbalsport 
op een actieve en passieve wijze te beoefenen. Zij biedt dit aan aan alle 
leeftijdsgroepen en alle seksen. Uitgangspunt is de optimale ontwikkeling van 
de beoefenaars Zij doet dit door organisatie van vriendschappelijke wedstrijden, 
deelname aan door de KNVB georganiseerde competities en trainingen op  
 
diverse niveaus aan de leden aan te bieden. Tevens ziet S.E.P. het tot haar taak, 
naast het voetbal, activiteiten voor haar leden te organiseren welke niet direct 
met voetbal te maken hebben maar wel bijdragen aan een plezierige 
tijdsbesteding.  
Tevens is S.E.P. een vereniging waar vrijwilligers, niet spelende leden en 
donateurs zich prettig voelen en waar het prettig is een deel van de beschikbare 
vrije tijd met elkaar door te brengen.  
 
Uitgangspunten bij het bereiken van deze doelstelling:  
 

• Het lid beleeft er plezier aan.  
• Voetballen tot op latere leeftijd een plaats blijft houden (als speler, 

coach, scheidsrechter of bestuurslid). 
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• Er mede verantwoordelijkheid wordt genomen voor de kwaliteit en 
continuïteit van het voetballen. 

• Talentvolle spelers de mogelijkheid bieden om hogerop te komen. 
• Leden in dezelfde leeftijdsgroepen dezelfde rechten en plichten hebben 

en gelijk behandeld worden, ongeacht hun voetbalcapaciteiten. 
 
De doelstellingen zijn onder te verdelen in de volgende thema’s. 
 

• Opleiden van (jeugd)voetballers/sters. 
• Selectiebeleid. 
• Begeleiden van (jeugd)spelers. 
• Werving en opleiden kader. 
• Communicatie binnen de vereniging. 
• Aanbod activiteiten. 
• Randvoorwaarden uitvoering voetbal beleidsplan. 
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2 Organisatie  
 

2.1 Structuur 
 
In het bestuur van de vv SEP hebben de volgende personen zitting: 
 

• Voorzitter 
• Secretaris 
• Penningmeester 
• 2e penningmeester 
• Bestuurslid voetbalzaken 
• Bestuurslid technische voetbalzaken 
• Bestuurslid activiteiten 
• Bestuurslid materiaal en onderhoud 
• Bestuurslid kantinezaken 
• Bestuurslid public relations 
• Bestuurslid sponsorzaken 

 
De organisatiestructuur omtrent de gehele vereniging van vv SEP ziet er als 
volgt uit: 
 

TRAINER/COACH 

16-23

OVERIGE 

TRAINERS

HOOFD 

TRAINERS    

JEUGD

ASSISTENT 

TRAINERS A-

SELECTIE

WEDSTRIJD 

SECRETARIS 

JEUGD

LEIDERS           

OP HET VELD

LEIDERS           

OP HET VELD

LEIDERS           

OP HET VELD

ASSISTENT 

TRAINERS 

JEUGD

HOOFD JEUGD 

OPLEIDING

(DAMES) 

TRAINER A-

SELECTIE

WEDSTRIJD 

SECRETARIS 

SENIOREN

TOERNOOI 

SECRETARIS

SCHEIDS 

RECHTERS

COMMISSIE  

TECHNISCHE 

VOETBALZAKEN

COMMISSIE 

VERENIGINGS-

BELEID

BESTUUR

COMMISSIE 

VOETBALZAKEN

 
Een overzicht van alle kaderleden van het komende/huidige seizoen, wordt 
jaarlijks als apart document gegeven. 
 

2.2 Functieomschrijvingen Bestuur 
 

2.2.1 Taakomschrijving 
• Het Bestuur bepaalt het bestuursbeleid. Elke bestuurder is tegenover de 

vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem 
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de 
werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor 
het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet 
aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van 
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 
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• Het Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken van de 

diverse commissies, die door het bestuur zijn benoemd. 
• Het Bestuur legt verantwoording af in de Algemene ledenvergadering 

van het door haar gevoerde beleid. 
• Het Bestuur roept de Algemene ledenvergadering bijeen (minimaal 1 x 

per jaar). 
• Het Bestuur stelt de agenda vast voor de Algemene ledenvergadering. 
• Het Bestuur (secretaris en penningmeester) maakt een jaarverslag. 
• Het Bestuur benoemt de portefeuillehouders en ondersteunende 

commissies. 
• De leden van het Bestuur verdelen de taken onderling. 
• Ieder lid van het Bestuur is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren 

van het bestuursbeleid. 
• Het Bestuur draagt zorg voor het notuleren van de algemene 

ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. 
 

2.2.2 Functie voorzitter 
De voorzitter is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het algemeen 
beleid van de vereniging.  

 
Taakomschrijving voorzitter 

• De voorzitter geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging. 
• De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie. 
• De voorzitter bewaakt de statuten als lid van het DB. 
• De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. 
• De voorzitter draagt zorg voor het juist en op tijd uitvoeren van taken 

van de overige bestuursleden. 
• De voorzitter stelt het beleid op en voert het uit. 
• De voorzitter is het aanspreekpunt van het algemeen bestuur. 
• De voorzitter geeft leiding aan vergaderingen van het algemeen 

bestuur. 
• De voorzitter bereidt algemene ledenvergadering voor en zit deze voor. 
• De voorzitter ondertekent officiële stukken. 
• De voorzitter is woordvoerder naar de overheid. 
• De voorzitter volgt externe ontwikkelingen en stemt deze zo nodig af op 

de organisatie. 
• De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij het overleg met 

overkoepelende organisaties, (KNVB, Sportraad, NKS) 
• De voorzitter is het gezicht van de vereniging, mede bij wedstrijden van 

het standaardteam en presentatie bij activiteiten van de vereniging 
 

2.2.3 Functie penningmeester  
De penningmeester is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het 
financieel administratief beleid van de vereniging.  

 
Taakomschrijving penningmeester 

• De penningmeester vertegenwoordigt samen met de voorzitter en de 
secretaris de vereniging in rechte.  

• De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging 
overeenkomstig de besluiten van de ALV en het bestuur.  

• De penningmeester zorgt voor een overzichtelijke boekhouding.  
• De penningmeester is belast met de facturatie en de inning van de 

contributies van de leden.  
• De penningmeester is belast met het opstellen van de jaarrekening en 

de balans.  
• De penningmeester is belast met het opstellen van de begroting, het 

doen van een contributievoorstel en de bewaking van de begroting.  
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• De penningmeester is belast met het tijdig laten controleren van de 
jaarrekening zoals dit is vastgelegd in het takenpakket van de 
Kascommissie.  

• De penningmeester is belast met het controleren en betalen van 
facturen en declaraties.  

• De penningmeester is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de 
contributieadministratie en de coördinatie ledenadministratie KNVB.  

• Bij ontstentenis van de voorzitter en de secretaris vervangt hij de 
voorzitter.  

• De penningmeester is verantwoording schuldig aan het bestuur en de 
ALV.  

• De penningmeester heeft contacten met banken, verzekeraars, 
subsidieverleners;  

• De penningmeester wordt ondersteund door een 2e penningmeester. Zij 
maken samen een taakverdeling.  

 

2.2.4 Functie secretaris 
De secretaris is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het beleid van de 
vereniging. Hij/zij is een eerste aanspreekpunt voor externe partijen. 
 
Taakomschrijving secretaris 

• De secretaris vertegenwoordigt samen met de voorzitter en de 
penningmeester de vereniging in rechte.  

• De secretaris voert de officiële correspondentie. 
• De secretaris documenteert en archiveert bestuurlijke stukken en 

andere belangrijke documenten aangaande de vereniging. 
• De secretaris stelt de agenda op voor de bestuursvergadering.  
• De secretaris houdt een actie- en besluitenlijst bij en verspreidt deze 

ten behoeve van de vergaderingen. 
• De secretaris notuleert de bestuursvergadering. 
• De secretaris rubriceert en verspreidt de post en houdt in de gaten dat 

eventueel actiepunt voortvloeiend uit de binnengekomen post worden 
uitgevoerd. 

• De secretaris stelt een algemeen jaarverslag op voor de algemene 
ledenvergadering 

• De secretaris stelt de notulen op van de algemene ledenvergadering.  
• De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.  
• De secretaris neemt het voorzitterschap waar bij afwezigheid van de 

voorzitter. 
 

2.2.5 Functie bestuurslid voetbalzaken/wedstrijdsecretaris 
De wedstrijdsecretaris is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor de 
organisatie en uitvoering van het wedstrijdprogramma van de vereniging.  
 

Taakomschrijving wedstrijdsecretaris/voetbalzaken 
• De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het tijdig bekend maken 

van het wedstrijdprogramma aan leiders, trainers, consul, materiaalman, 
kantinecommissie, bestuurskamerdiensten en beheerscommissie. 

• De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de aanstelling van 
scheidsrechters bij thuiswedstrijden daar waar de KNVB dat niet gedaan 
heeft. 

• De wedstrijdsecretaris organiseert oefenwedstrijden op verzoek van 

trainers en leiders. 

� De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor het jaarlijkse oefenprogramma. 

• De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het juist en tijdig 
invullen van strafformulieren.  

• De wedstrijdsecretaris ziet toe op administratieve verwerking en 
uitspraken over strafzaken 
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� De wedstrijdsecretaris zorgt voor alle communicatie met de KNVB over 

competitie- en bekerwedstrijden. 

� De wedstrijdsecretaris verwerkt alle wijzigingen in programma’s. 

� De wedstrijdsecretaris zorgt voor alle communicatie met de NKS over 

bisschopsbeker.  

� De wedstrijdsecretaris regelt de scheidsrechters voor competitie- en 

bekerwedstrijden. 

� De wedstrijdsecretaris regelt oefen- of voorwedstrijden. 

� De wedstrijdsecretaris regelt de scheidsrechters voor oefen-, schaduw- 

of voorwedstrijden. 

� De wedstrijdsecretaris maakt een schaduwprogramma en publiceert dit. 

� De wedstrijdsecretaris levert kopij aan voor het Seppertje wat betreft 

competitie- en bekerwedstrijden. 

� De wedstrijdsecretaris levert kopij aan voor het Seppertje wat betreft 

oefen-, schaduw- en voorwedstrijden. 

� De wedstrijdsecretaris informeert de barcommissie over wedstrijden in 

het algemeen. 

• Hij/zij is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de leden en 
kaderleden omtrent spelers die door de KNVB geschorst zijn.  

• De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor bezetting van de bestuurskamer 
op zaterdag en zondag. 

• De wedstrijdsecretaris informeert de ledenadministratie jaarlijks over de 
gegevens van het kader dat bij de vereniging is betrokken. 

• De wedstrijdsecretaris legt verantwoording af aan het bestuur. 
 

Taken algemeen: 
• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema) 
• Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
• Afstemmen takenpakket overstijgend met andere bestuursleden 
• Budget bewaken 
• Opstellen van tekst t.b.v. jaarverslag wedstrijdzaken 

 

2.2.6 Functie bestuurslid technische voetbalzaken 
Het bestuurslid technische voetbalzaken is lid van het bestuur en 
verantwoordelijk voor de voetbaltechnische kant van de voetbalvereniging SEP, 
voor alle betrokken groepen, zowel heren als dames.  

 
Taakomschrijving bestuurslid technische voetbalzaken. 

• Het bestuurslid technische voetbalzaken is het aanspreekpunt tussen 
bestuur en de leden op het gebied van technische voetbalzaken. 

• Het bestuurslid technische voetbalzaken ziet er op toe dat het 
technische kader dat een vergoeding ontvangt haar taak goed uitvoert.  

• Het bestuurslid technische voetbalzaken organiseert in overleg met 
hoofdtrainer en hoofdjeugdopleiding cursussen voor vrijwillig kader 

• Het bestuurslid technische voetbalzaken heeft regelmatig ( 6-8 keer per 
seizoen) overleg met de hoofdtrainer en het Hoofd jeugdopleiding. 

• Het bestuurslid technische voetbalzaken zorgen met hoofd 
jeugdopleiding voor een goede doorstroming vanuit de jeugd naar de 
senioren en binnen de jeugd tussen de verschillende leeftijdsgroepen.  

• Het bestuurslid technische voetbalzaken is verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van alle 1e en 2e selectieteams, van senioren tot en met 
de F-pupillen en het eerste aanspreekpunt voor de trainers. 

• Het bestuurslid technische voetbalzaken ziet er op toe dat de 
hoofdtrainers relevante informatie en afspraken verder doorspreken met 
de assistent-trainers en/of elftalleiders en indien nodig, met de 
desbetreffende spelers 
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• Het bestuurslid technische voetbalzaken heeft een belangrijke stem bij 
het aantrekken van nieuwe trainers, dan wel het verlengen van 
contracten met trainers, die al bij ons in dienst zijn. 

• Het bestuurslid technische voetbalzaken heeft een belangrijke stem in 
de indeling van de teams.  

• Het bestuurslid technische voetbalzaken beoordeelt in overleg met het 
bestuurslid voetbalzaken de door de trainers- en elftalleiders 
aangeboden selectieteams voor het nieuwe seizoen. 

• Het bestuurslid technische voetbalzaken werkt nauw samen met het 
bestuurslid voetbalzaken en hoofd jeugdopleiding.  

• Het bestuurslid technisch voetbalzaken is contactpersoon met 
betrekking tot stage lopen bij de vereniging op het gebied van geven en 
begeleiding van de voetbalsport.  

• Het bestuurslid technische voetbalzaken begeleidt bovengenoemde 
stagiaires.  

• Het bestuurslid technische voetbalzaken is verantwoording verschuldigd 
aan het bestuur. 
 

Taken algemeen: 
• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema) 
• Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
• Afstemmen takenpakket overstijgend met andere bestuursleden 
• Budget bewaken 
• Opstellen van tekst t.b.v. jaarverslag technische voetbalzaken 

 

2.2.7 Functie bestuurslid activiteiten 
Het bestuurslid activiteiten is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het 

regelen en organiseren van activiteiten SEP breed, zowel voor jeugd als voor 

senioren als voor derden! Deze activiteiten kunnen zowel voetbal als niet 

voetbal gerelateerd zijn.  

Taakomschrijving bestuurslid activiteiten 
• Het bestuurslid activiteiten ontplooit nieuwe activiteiten 
• Het bestuurslid activiteiten is aanspreekpunt voor activiteiten in het 

algemeen 
• Het bestuurslid activiteiten draagt zorg voor uitvoering van geplande 

activiteiten 
• Het bestuurslid activiteiten is aanspreekpunt voor verhuur aan derden, 

mbt het complex  
• Het bestuurslid activiteiten beheert de activiteitenagenda SEP op de 

website. 
• Het bestuurslid activiteiten is contactpersoon naar de Stichting 

Exploitatie sportpark Tanthof Zuid en licht hen voor 1 juni in over de 
activiteiten SEP van nieuwe seizoen en vraagt daarvoor de benodigde 
ruimtes aan. 

• Het bestuurslid activiteiten voert overleg met andere partijen op het 
complex, ivm activiteiten 

• Het bestuurslid activiteiten geeft leiding aan de activiteiten commissie 
en zorgt ervoor dat deze qua bezetting op peil blijft. 

• Het bestuurslid activiteiten voert overleg met de activiteiten commissie 
en brengt hiervan verslag uit aan bestuur 

• Het bestuurslid activiteiten vraagt benodigde vergunningen bij 
gemeente of derden aan 

• Het bestuurslid activiteiten beheert van alle spullen welke betrekking 
hebben op activiteiten 

• Het bestuurslid activiteiten legt financiële verantwoording af  aan de 
penningmeester 
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• Het bestuurslid activiteiten draagt zorg voor het opstellen en 
onderhouden van (digitale) draaiboeken met betrekking tot de 
activiteiten. 

• Het bestuurslid activiteiten legt verantwoording af aan het bestuur.  

Taken algemeen: 
• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema) 
• Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
• Afstemmen takenpakket overstijgend met andere bestuursleden 
• Budget bewaken 
• Opstellen van tekst t.b.v. jaarverslag activiteiten 

 

2.2.8 Functie bestuurslid materiaal en onderhoud  
Het bestuurslid materiaal en onderhoud  is lid van het bestuur en 
verantwoordelijk al het onderhoud van de eigen ruimtes van de vereniging en 
de aanschaf van materiaal ten behoeve van de uitoefening van  de sport. 

 
Taakomschrijving bestuurslid materiaal en onderhoud. 

• Het bestuurslid materiaal en onderhoud stelt een onderhoudsplan op. 

• Het bestuurslid materiaal en onderhoud is verantwoordelijk voor het op 
orde houden en schoonmaken van de SEP ruimtes niet zijnde de kantine 
en de bestuurskamer. 

• Het bestuurslid materiaal en onderhoud is verantwoordelijk voor 
aanschaf en beheer van de voor het benodigde materieel en 
spelmateriaal  

• Het bestuurslid materiaal en onderhoud  zorgt voor onderhoud aan spel 
- en trainingsmaterialen voor zover deze onder verantwoording van 
onze vereniging vallen. 

• Het bestuurslid materiaal en onderhoud is verantwoordelijk voor het 
coördineren  en laten uitvoeren van alle terugkerende 
onderhoudswerkzaamheden. 

• Het bestuurslid materiaal en onderhoud is verantwoordelijk in overleg 
met het bestuurslid sponsorzaken voor het plaatsen en onderhoud van 
de reclameborden. 

• Het bestuurslid kantinezaken legt verantwoording af aan het bestuur.  

Taken algemeen: 
• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema) 
• Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
• Afstemmen takenpakket overstijgend met andere bestuursleden 
• Budget bewaken 
• Opstellen van tekst t.b.v. jaarverslag onderhoud en materieel 

 

2.2.9 Functie bestuurslid kantinezaken 
Het bestuurslid kantinezaken is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het 
beheer van de kantine.  

 
Taakomschrijving bestuurslid kantinezaken. 

• Het bestuurslid kantinezaken is verantwoordelijk voor alle zaken die 
vanuit externe organisaties aan de exploitatie van een kantine zijn 
opgelegd. 

• Het bestuurslid kantinezaken is verantwoordelijk voor het opstellen en 
invullen van de uit bovenstaand punt voortvloeiende logboeken.  

• Het bestuurslid kantinezaken draag zorg voor voldoende personen met 
het certificaat verantwoord alcoholgebruik en/of verklaring Sociale 
Hygiëne.  

• Het bestuurslid kantinezaken is verantwoordelijk voor het openstellen 

van de kantine op trainings- en wedstrijddagen en tijdens activiteiten 
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van de vereniging SEP voor zowel veld als zaalvoetbal (in sporthal 

Tanthof Zuid)  

• Het bestuurslid kantinezaken is verantwoordelijk voor voldoende aanbod 

van producten, beheert de voorraden en draagt zorg voor de in- en 

verkoop van dranken, etenswaren en andere non-foodzaken die 

gerelateerd zijn aan het beheer van de kantine. 

• Het bestuurslid kantinezaken is verantwoordelijk voor de vrijwilligers die 

namens het bestuurslid werkzaamheden verrichten achter de bar staan 

en in de kantine. 

• Het bestuurslid kantinezaken is verantwoordelijk voor een juiste 

instructie van bovenstaande vrijwilligers.  

• Het bestuurslid kantinezaken is verantwoordelijk voor het schoonhouden 

van de kantine en de bestuurskamer. 

• Het bestuurslid kantinezaken legt verantwoording af aan het bestuur.  

Taken algemeen: 
• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema) 
• Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
• Afstemmen takenpakket overstijgend met andere bestuursleden 
• Budget bewaken 
• Opstellen van tekst t.b.v. jaarverslag kantinezaken 

 

2.2.10 Functie bestuurslid public relations (PR) 
Het bestuurslid PR is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het public relations beleid van de vereniging.  
 
Taakomschrijving bestuurslid PR 

• Het bestuurslid PR stelt beleidsvoorstellen voor PR op. 
• Het bestuurslid PR maakt een promotieplan en houdt dit actueel. 
• Het bestuurslid PR stelt een werkplan op en een begroting voor PR 
• Het bestuurslid PR maakt en verspreidt persberichten naar alle lokale en 

regionale nieuwsmedia. 
• Het bestuurslid PR maakt en verspreidt persberichten op alle relevante 

internetsites. 
• Het bestuurslid PR maakt en verspreidt persberichten naar alle sponsors 

en adverteerders i.s.m. bestuurslid sponsoring. 
• Het bestuurslid PR maakt en ziet toe op de verspreiding van posters ter 

aankondiging van de thuiswedstrijden en activiteiten. 
• Het bestuurslid PR draagt zorg dat de in het beleidsplan opgenomen 

activiteiten op het gebied van PR doorgang vinden. 
• Het bestuurslid PR draagt bij aan een actieve ledenwerving middels 

eigen activiteiten. 
• Het bestuurslid PR draagt bij aan ledenwerving middels slim inspelen op 

activiteiten van derden. 
• Het bestuurslid PR borgt en versterkt naamsbekendheid van de v.v.SEP. 
• Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor folder- en 

posterverspreiding 
• Het bestuurslid PR onderhoudt contact met de pers. 
• Het bestuurslid PR draagt zorg voor een adequate communicatie naar 

leden, sponsors, externe contacten 
• Het bestuurslid PR draagt zorg voor een voldoende bezetting van de PR 

activiteiten door vrijwilligers 
• Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor de verschijning van het 

clubblad “Het Seppertje”. 
• Het bestuurslid PR is verantwoordelijk voor de website. 
• Het bestuurslid PR denkt mee over de inhoud en over het tijdig 

aanleveren van kopij aan het Seppertje/Website. 
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• Het bestuurslid PR bewaakt samen met het bestuurslid activiteiten de 
tijdsplanning en de voortgang bewaken van de activiteiten. 

• Het bestuurslid PR evalueert samen met het bestuurslid activiteiten de 
activiteiten. 

• Het bestuurslid PR organiseert en draagt zorg voor begeleiding van pupil 
van de week. 

• Het bestuurslid PR verzorgt kerstpresentjes voor sponsors en 
vrijwilligers. 

• Het bestuurslid PR organiseert de verspreiding van de kerstpresentjes. 
• Het bestuurslid PR actualiseert in samenwerking met de andere 

bestuursleden de vrijwilligerslijst. 
• Het bestuurslid PR legt verantwoording af aan het bestuur. 

 
Taken algemeen: 

• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema) 
• Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
• Afstemmen takenpakket overstijgend met andere bestuursleden 
• Budget bewaken 
• Opstellen van tekst t.b.v. jaarverslag pr activiteiten 

 

2.2.11 Functie bestuurslid sponsorzaken 
Het bestuurslid sponsorzaken is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het sponsorbeleid van de vereniging.  
 

Taakomschrijving bestuurslid sponsorzaken 
• Het bestuurslid sponsorzaken geeft leiding aan een sponsorcommissie. 
• Het bestuurslid sponsorzaken werft sponsors. 
• Het bestuurslid sponsorzaken werft adverteerders voor het clubblad, de 

website en de informatieschermen. 
• Het bestuurslid sponsorzaken werft reclamebordsponsors. 
• Het bestuurslid sponsorzaken onderhoudt contacten met de sponsors.  
• Het bestuurslid sponsorzaken is verantwoordelijk voor het Kleding 

verhaal binnen de v.v.SEP 
• Het bestuurslid sponsorzaken coördineert geldinzamelingsacties, zoals 

Grote Clubactie, Jantje Beton, etc. . 
• Het bestuurslid sponsorzaken is actief op het terrein van 

subsidiewerving. 
• Het bestuurslid sponsorzaken controleert of sponsors aan hun 

verplichtingen voldoen en nemen zo nodig contact met hen op. 
• Het bestuurslid sponsorzaken controleert of toegezegde subsidies 

ontvangen worden en zorgt indien nodig voor het afleggen van 
verantwoording aan subsidiegevers. 

• Het bestuurslid sponsorzaken werft donateurs. 
• Het bestuurslid sponsorzaken onderhoudt contacten met donateurs. 
• Het bestuurslid sponsorzaken controleert of donateurs aan hun 

verplichtingen voldoen en neemt zo nodig contact met hen op. 
• Het bestuurslid sponsorzaken ontplooit activiteiten voor donateurs en/of 

sponsors. 
• Het bestuurslid sponsorzaken actualiseert in samenwerking met de 

andere bestuursleden de lijst van sponsors en donateurs. 
• Het bestuurslid sponsorzaken legt verantwoording af aan het bestuur. 

 
Taken algemeen: 

• Deelnemen aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema) 
• Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
• Afstemmen takenpakket overstijgend met andere bestuursleden 
• Budget bewaken 
• Opstellen van tekst t.b.v. jaarverslag sponsorzaken  
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3 Het opleiden van (jeugd)spelers/sters 
 

3.1 Opleidingstrajecten 
 
De uitgangspunten van het leren voetballen zijn onderverdeeld per categorie, 
van mmF tot en met de A-jeugd. Een algemene aanpak is om zo veel mogelijk 
verschillende technieken te oefenen om dezelfde doelen binnen perioden van 6 
weken te halen. 

 

3.1.1 Opleidingstraject mmF-jeugd 
 
In deze fase gaat het om het plezier krijgen in het voetballen. 
 
Methodische aanpak: spelenderwijs 
 
Belangrijkste aspecten in deze fase: overwinnen angst voor de bal 
 

3.1.2 Opleidingstraject mF en F-jeugd 
 
In deze fase gaat het om het ontwikkelen van de techniek. 
 
Methodische aanpak: Van balgewenning naar doelgerichtheid. 
 
Belangrijkste aspecten in deze fase: 
 

• Dribbelen/drijven. 
• Mikken. 
• Overwinnen van angst voor de bal. 

 
Deze aspecten zijn zeer goed trainbaar door het doen van veel 1 tegen 1 
oefeningen, waarbij de coach zich richt op aanvallen en verdedigen. 
 
Mikspelletjes kun je in statische vorm doen of in partij/afwerkvormen. 
 
Leg de nadruk in partijspel op het feit dat de kinderen naar de bal toe moeten 
gaan (niet achteruit stappen), daarmee overwinnen zij de angst voor de bal. 
 
Aandachtpunten: kennis van voetbaltechnische handelingen, voor iedereen een 
bal, veel afwisseling, alle spelbedoelingen aan bod laten komen, inspelen op 
fantasiewereld, geringe concentratie, geen verwachting hebben van 
samenwerken, korte uitleg, tijd optimaal benutten en zelf voordoen.  
LLL: Lukt het (voordoen), loopt het (in beweging blijven) en leert het (middels 
open vragen stellen). 
Door middel van een periodisering van 6 weken kunnen alle aspecten herhaald 
worden. Herhaal in verschillende vormen met hetzelfde doel. Laat spelers 
zoveel mogelijk op hun eigen niveau spelen/trainen. 
  
Van een 2e jaars F-pupil die naar de E-jeugd gaat verwachten we dat de angst 
over de bal is overwonnen en dat ze het vermogen en het lef hebben om het 
duel 1 tegen 1 aan te gaan. F-pupillen moeten/mogen pingelen.  
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3.1.3 Opleidingstraject E-jeugd 
 
In deze fase gaat het om het verder ontwikkelen van de techniek. 
 
Methodische aanpak: Ontwikkelen van individuele technische vaardigheid in 
voetbalsituaties. Veldbezetting/teamorganisatie ontwikkelen.  
 
Belangrijkste aspecten in deze fase: 
 

• Doorontwikkelen 1 tegen 1 aanvallend/verdedigend. 
• Passen/trappen/kaatsen/wegdraaien/tweebenigheid/aanname. 
• 2-benig handelen (aanname, passen). 
• Eenvoudige positiespellen, 2 kanten aanspeelbaar maken (driehoekjes). 

 
Deze aspecten zijn zeer goed trainbaar door het doen van veel 1 tegen 1 
oefeningen, waarbij de coach zich richt op aanvallen en verdedigen.  
 
Er zijn zeer veel statische pass en trapvormen, waarbij de accenten op de 
technische uitvoering gelegd kunnen worden. Ander accent is de aanname en 
de bal vóór je leggen om direct weer door te kunnen spelen (en niet achteruit 
spelen). 
 
Leg de nadruk in partijspel op hoe de kinderen moeten staan, hoe ze 
aangespeeld moeten worden etc. (technische uitvoering).  
 
Aandachtspunten: keuze voor de juiste basisvorm, duidelijk maken van de 
spelbedoeling, veldbezetting/teamorganisatie, manipuleren met weerstanden, 
gebruiken/aanpassen van spelregels, coachen van technische uitvoering. Door 
middel van een periodisering van 6 weken kunnen alle aspecten herhaald 
worden. Laat spelers zoveel mogelijk op hun eigen niveau spelen/trainen.  
 
Van een E-pupil die naar de D-jeugd gaat verwachten we dat passen en trappen 
zodanig is ontwikkeld dat zij steeds minder technische fouten maken in 
positiespellen. Verder moet de traptechniek dusdanig verbeterd zijn dat spelers 
de wreeftrap redelijk beheersen. 
 

3.1.4 Opleidingstraject D-jeugd 
 
In deze fase gaat het om het ontwikkelen van inzicht in voetballen. 
 
Methodische aanpak: balbezit tegenpartij, balbezit, spelbedoeling in 
verschillende linies. Tevens aandacht voor coördinatietraining.  
 
Belangrijkste aspecten in deze fase: 
 

• Doorontwikkelen 1 tegen 1 aanvallend/verdedigend. 
• Doorontwikkelen passen/trappen/kaatsen/wegdraaien. 
• Positiespel/wedstrijdvormen. 
• Wreeftrap 

 
Deze aspecten zijn zeer goed trainbaar door het doen van veel 1 tegen 1 
oefeningen, waarbij de coach zich richt op aanvallen en verdedigen. 
 
Er zijn zeer veel statische pass en trapvormen, waarbij de accenten op de 
technische uitvoering gelegd kunnen worden. 
 
Vertaal de partij/positiespel naar wedstrijdgerichte vormen. Opbouwen, 
verdedigen op eigen helft, vastzetten helft tegenstander etc.  
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Aandachtspunten: veldbezetting/teamorganisatie, onderlinge afstanden, 
kwaliteit positiespel (met en zonder bal), diepte in het spel. Door middel van 
een periodisering van 6 weken kunnen alle aspecten herhaald worden. Laat 
iedereen zoveel mogelijk op hun eigen niveau spelen/trainen. 
 
Van een D-pupil die naar de C-jeugd gaat verwachten we dat passen en 
(wreef)trappen zodanig is ontwikkeld dat zij geen technische fouten maken in 
positiespellen. De traptechniek moet dusdanig verbeterd zijn dat spelers de 
wreeftrap beheersen. Het inzicht moet zodanig zijn dat spelers herkennen wat 
te doen in spelsituaties met en zonder bal. 
 

3.1.5 Opleidingstraject C-jeugd 
 
In deze fase gaat het om het verder ontwikkelen van inzicht in voetballen, 
gekoppeld aan communicatie. 
 
Methodische aanpak: spelbedoeling in verschillende linies, doelpunten 
voorkomen, bal veroveren om vervolgens te kunnen opbouwen. Tevens 
aandacht voor coördinatietraining. 
  
Belangrijkste aspecten in deze fase: 
 

• Het leren koppen.  
• Inzicht en communicatie aan elkaar koppelen. 
• Positiespel/wedstrijdvormen. 

 
Kopoefeningen worden bij kinderen t/m 12 jaar afgeraden, vanaf de C-jeugd 
kunnen we hier dus wel wat aandacht aan besteden. Dit kan in partij vormen of 
statische vormen.  
 
Vertaal de partij/positiespel naar wedstrijdgerichte vormen. Opbouwen, 
verdedigen op eigen helft, vastzetten helft tegenstander etc. Denk hierbij aan 
de onderlinge communicatie. Door middel van een periodisering van 6 weken 
kunnen alle aspecten herhaald worden.  
 
Aandachtspunten: veldbezetting/teamorganisatie, onderlinge afstanden, 
kwaliteit positiespel (met en zonder bal), diepte in het spel. 
 
Van een C-junior die naar de B-jeugd gaat verwachten we dat het inzicht 
zodanig is dat spelers herkennen wat te doen in spelsituaties met en zonder bal. 
Van belang hierbij is dat ze elkaar vooral verbaal goed ondersteunen. 
 

3.1.6 Opleidingstraject B-jeugd 
 
In deze fase gaat het om het rendement van handelen in Techniek, Inzicht en 
Communicatie (TIC). 
 
Methodische aanpak: balbezit/balbezit tegenpartij, principes teamorganisatie en 
individuele uitvoering van de taak, herkennen zwakke/sterke punten 
medespelers. Wisseling van balbezit, moment balverlies/balverovering. Tevens 
aandacht voor coördinatietraining. 
 
Belangrijkste aspecten in deze fase: 
 

• Herkennen zwakke/sterke punten medespeler. 
• Uitvoering taak balbezit/balbezit tegenpartij. 
• Wisseling balbezit, balverlies/balverovering. 
• Herkennen standaard situaties & handelen volgens afspraken. 
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Vertaal de partij/positiespel naar wedstrijdgerichte vormen. Opbouwen, 
verdedigen op eigen helft, vastzetten helft tegenstander etc. Denk hierbij aan 
de onderlinge communicatie. Door middel van een periodisering van 6 weken 
kunnen alle aspecten steeds herhaald worden. 
 
Aandachtspunten: Ontwikkelen van teamtaken per linie en positie, 
wedstrijdcoaching/wedstrijdrijpheid ontwikkelen. Ontwikkelen individuele 
bijdrage aan het resultaat, start rendement van handelen. 
 
Van een B-junior die naar de A-jeugd gaat verwachten we dat het handelen 
gericht is op het behalen van resultaat. Het accent ligt op het complete 
eisenpakket van TIC.  
 
In de nabije toekomst zal gekeken worden of de ‘Verheijen conditietraining’ 
standaard zal worden toegepast bij deze categorie 
 

3.1.7 Opleidingstraject A-jeugd 
 
In deze fase gaat het om het leren winnen van de wedstrijd. 
 
Methodische aanpak: taaktraining per positie, specialist worden in je taak, leren 
in dienst van teamprestatie te spelen, verhogen rendement, benutten specifieke 
kwaliteiten van spelers. Tevens aandacht voor coördinatietraining. 
 
Belangrijkste aspecten in deze fase: 

• Beheersen van alle aspecten die horen bij het spelen en winnen van een 
wedstrijd. 

 
Train alles wat invloed kan hebben op het resultaat en het rendement van de 
spelers. Vergeet hierbij ook niet de standaardsituaties. Door middel van een 
periodisering van 6 weken kunnen alle aspecten steeds herhaald worden. 
 
Aandachtspunten: Specialisatie van het individu, individu ondergeschikt maken 
aan teambelang, rendement, mentale aspecten, strategie, tactiek, gebruik 
maken van tekortkomingen tegenstander, standaard situaties afstemmen op 
selectievoetbal. 
 
Van een A-junior die naar de senioren gaat verwachten we dat alle 
voetbalaspecten worden beheerst, de speelwijze en afspraken die geleerd zijn 
moeten gelijk zijn aan de afspraken bij de selectie elftallen van SEP. 
 
In de nabije toekomst zal gekeken worden of de ‘Verheijen conditietraining’ 
standaard zal worden toegepast bij deze categorie 
 

3.2 Coachen 
 
Bij het coachen zijn een aantal aspecten belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk 
om onderscheid te maken per leeftijdscategorie. Een F-pupil zal niet alle termen 
begrijpen, dus probeer jezelf altijd te verplaatsen in de belevingswereld van het 
voetballertje. Vooraf, tussen en na de wedstrijd zal er een praatje worden 
gehouden. Het coachen doe je vervolgens vanuit de analyse van voetballen. 
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3 hoofdmomenten: 
verdedigen (balbezit tegenpartij) 
aanvallen (balbezit) 
omschakelen (balverlies, bal veroveren) 
 
spelbedoelingen 
 
taken/functies 
beschreven in tijd en ruimte 
 
eisen t.a.v. T.I.C. (techniek, inzicht, communicatie) 
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4 Kenmerken en ontwikkeling 
(jeugd)voetballer/ster 

 

4.1 Leeftijdstypische kenmerken 

 
Van mmF pupil tot en met A-junior 

• 4-6 jarigen (mmF) en 5-8 jarigen (mF en F)  zijn snel afgeleid. Kunnen 
zich niet lang concentreren. Te speels om te voetballen als ouderen dat 
wel van hem/haar verlangen. Hij/zij is individueel gericht, geen gevoel 
om dingen samen te doen. 

• 8-10 jarigen (E) zijn al meer bereid deel uit te maken van het team. 
Ziet het verschil tussen wie goed en minder goed kan voetballen. 
Kunnen het ook opbrengen al wat langer een en dezelfde oefening te 
doen.  

• 10-12 jarigen (D) zijn meer geneigd zich te meten met anderen. Kan 
het aan om in teamverband een doel na te streven. Beheerst zijn eigen 
bewegingen en is bewust bezig zijn/haar prestatie op te vijzelen. 

• 12-14 jarigen (C) Vermogen tot beoordelen groeit en een eigen mening 
ontwikkelt zich. Geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met 
anderen neemt toe. In deze leeftijd kan zich een groeispurt voordoen. 
De pubertijd breekt aan. 

• 14-16 jarigen (B) groei in lengte bij de jongens zet door. Minder 
controle over ledenmaten lijkt daarvan het gevolg. Meisjes zijn over het 
algemeen uitgegroeid. Alle puberkenmerken komen voor. Niettemin is 
voor jongens winnen nu belangrijker dan ooit. Meisjes lijken dit meer te 
relativeren. 

• 16-18 jarigen (A) Zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer 
evenwicht. Een fysieke groei in de breedte en een zakelijker benadering 
van de gebeurtenissen zijn kenmerkend.  

 
Dit alles brengt met zich mee dat jeugdleiders en trainers voldoende kennis 
moeten hebben van de typische kenmerken van verschillende leeftijdsfasen om 
te kunnen beoordelen wat men wel en wat men niet van ze kan verwachten.  

 

4.2 Het bevorderen van de motivatie van een 
(jeugd)voetballer/ster 

 
Het bevorderen van de motivatie bij de (jeugd)voetballers/sters is vooral het 
aanbieden van de juiste trainingsstof en voetbalprikkels. Ongeacht aanleg en 
voetbaltechnische vaardigheid dienen we ervoor te zorgen dat door het 
daadwerkelijk spelen van het voetbalspel je ervoor kan zorgen dat er plezier is 
en de bereidheid om te leren. Het wisselen van posities is daarbij belangrijk. 
Voor suggesties kun je altijd bij Hoofd Jeugdopleiding terecht.  

 

4.3 De individuele (jeugd)voetballer/ster versus het 
(jeugd)team 

 
Vanaf de F jeugd tot en met de D jeugd zal er veel aandacht besteed worden 
aan het vormen en scholen van de individuele voetballer/ster. Dit zal 
automatisch leiden tot het bevorderen van de kwaliteit van het jeugdteam als 
geheel. Vanaf de C jeugd zullen de prestaties als team in het geheel moeten 
verbeteren.  
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4.4 Selectievoetbal en niet-selectievoetbal 
 

Wanneer spreken we over selectievoetbal en wanneer is het recreatief voetbal. 
 
In de F-jeugd spreken we niet echt over selectievoetbal. Wel proberen we de 
betere spelers in de F1 te laten uitkomen en verder zullen we vooral rekening 
houden met vriendjes/vriendinnetjes. Op zaterdag kunnen de 7-tallen eventueel 
ook als 8-tal uitkomen in een wedstrijd. 8 is wel het maximum. Verder dient er 
in een wedstrijd steeds om de 10 minuten gewisseld te worden. 
 
In de E-jeugd zullen E1 en E2 geselecteerde teams zijn. Eronder worden vooral 
vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar geplaatst. De E1 en E2 spelen maximaal 
met 7 spelers; eronder kan gekozen worden voor maximaal 8. De 8e speler kan 
dan als spits worden ingezet. Wisselen wordt gedaan om de 10 minuten. 
 
In de D-jeugd zullen we in het geheel selecteren. Op zaterdag wordt er in de D1 
in de rust gewisseld en in de tweede helft na een kwartier. Voor D2 en D3 geldt 
dat er elk kwartier gewisseld wordt.  
 
Voor de C-jeugd geldt hetzelfde principe als bij de D jeugd. 
 
Voor de A- en B-jeugd geldt ook hetzelfde als bij C en D, echter de coach van 
B1 en A1 kan ervoor kiezen te wisselen wanneer het nodig is.  
 
Voor het doorschuiven naar andere teams zullen we altijd kwaliteit voor 
kwantiteit moeten laten profileren. Dit betekent dus eerst doorschuiven vanuit 
je tweede team, bij gebrek aan voldoende kwaliteit doorschuiven vanuit het 
eerste team uit een lagere leeftijdscategorie. 
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5 Speelwijze 
 

5.1 Algemeen 
 
We zullen gaan spelen in een vaste speelwijze.  
Bij de mF-jeugd zal er geen speelwijze worden gehanteerd. 
Bij de E- en F-jeugd zal dit zijn in een 1.3.3 systeem. 
Bij de D-jeugd in een 1.3.4.3 systeem. 
Vanaf de C-jeugd in een 1.4.3.3 systeem. 
 
In de volgende paragrafen staan de aandachtpunten voor een wedstrijd van 7 
tegen 7 (voor de F- en E-jeugd) en voor een wedstrijd van 11 tegen 11 (vanaf 
D-jeugd en hoger). 
 

5.2 Speelwijze voor een wedstrijd van 7 tegen 7  
 
5.2.1 Opstelling  
 
Er wordt gespeeld in een vaste 7 tegen 7 opstelling.  
Eventueel kan in een 8 tegen 8 opstelling gespeeld worden, de achtste speler 
kan dan op de positie van diepe spits worden gezet. 
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5.2.2 Balbezit (bb) 

 
Opbouw van achteruit. Bij balbezit speelveld optimaal benutten. Dit betekent 
dat de spelers aan de buitenkant de zijlijn opzoeken.  
Bij balbezit van de doelverdediger lopen de vleugelverdedigers 2 en 4 zo breed 
mogelijk weg. Centrale verdediger 3 speelt in de daar tussen liggende ruimte. 
Keeper speelt bij voorkeur 1 van de vleugelverdedigers aan. 
 
1) Moment van coachen: 

·           Bal bij de keeper 

Wat: 

·           nr 2 en nr 4 veld breed maken en aanspeelbaar zijn 

·           keeper nr 2 of nr 4 aanspelen  

 

Indien één van de vleugelverdedigers aangespeeld wordt, zakt nr. 3 een paar 
meter (afhankelijk van wie op dat moment aan de kant van de 
vleugelverdediger aanwezig is), zodat de bal indien nodig teruggelegd kan 
worden. De andere vleugelverdediger nr. 4 komt naar binnen om zo de kortste 
weg naar het doel af te schermen voor het geval er balverlies wordt geleden.  
Vleugelverdedigers mogen nooit door het midden uitverdedigen als iemand van 
de tegenpartij in het midden aanwezig is. 
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2) Moment van coachen: 

·           Bal bij nr 2 

Wat: 

·           Nr. 5 aanbieden en aanspeelbaar zijn 

·           Nr 3 aanspeelbaar zijn voor bal achteruit 

·           Nr 4 naar binnen komen  
 
Probeer door positiespel (vorming van driehoekjes) zo snel mogelijk de 
aanvallers aan te spelen. Hierbij geldt altijd de regel: diep gaat voor breed. Het 
allerbelangrijkste is wel balbezit houden. Dus geen lange ballen naar voren, 
maar zoek de afspeelmogelijkheid met de grootste kans op behoud van balbezit. 
Houdt ook rekening met de afspeelmogelijkheden van de speler die wordt 
aangespeeld.   
 

 
 
 

6 

5 

2 

3 

4 

7 

1 

5 

6 

7 

 

3 

4 

5 

nooit doen 

3 2 4 

1 



 

 

 

 

Beleidsplan v.v. S.E.P. 

 

26 

 

3) Moment van coachen: 

·           Bal bij aanvallers 

 

Op het moment dat balbezit verkregen is in de voorhoede schuift verdedigende 
centrale verdediger 3 door naar een positie voor de verdedigers 2 en 4 en 
achter de aanvallers 5, 6 en 7 als een 'centrale man' op het veld.  
De vleugelverdedigers 2 en 4 'knijpen' nu naar binnen zodat zij elkaar 
rugdekking kunnen geven indien nodig. De vleugelverdedigers 2 en 4 zorgen 
ervoor dat de ruimte tussen de achterhoede en voorhoede niet te groot wordt 
(10-15 meter).  
Doelverdediger gaat op de rand van het strafschopgebied staan, indien de hele 
achterhoede doorgesloten is.  
De vleugelverdedigers 2 en 4 kiezen altijd de binnenkant bij de aanvallers van 
de tegenpartij. De kortste weg naar het doel wordt op die manier geblokkeerd, 
zodat bij balverlies de aanvallers nooit in één keer door kunnen lopen naar het 
doel.  
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4) Moment van coachen: 

·           Balbezit bij aanvallers (5, 6 of 7) 

Wat: 

·           Nr 2, 3 en 4 aansluiten 

·           Nr 3 inschuiven tussen verdedigers en aanvallers 

·           Nr 2 en nr 4 naar binnen komen, zodat kortste weg naar eigen doel 

wordt geblokkeerd  

 

De nr 3 beweegt zich voornamelijk in de breedte voort over het speelveld 
achter 5, 6 en 7. Hij zorgt er steeds voor aanwezig te zijn aan de kant waar de 
bal is. Hij is zodoende steeds aanspeelbaar achter de aanvallers. Indien er niet 
vooruit gespeeld kan worden (diepte gaat voor breedte) naar de spitsen, kan hij 
het spel in de breedte verplaatsen naar de andere kant van het veld.  
Vleugelspitsen en centrumspits proberen zich steeds aan te bieden door in de 
bal te komen of door diepte te kiezen (let op gebruikmaking van tegengestelde 
vooractie). Vleugelspitsen houden het spel steeds goed breed. Als de spitsen 
met de rug naar de tegenstander worden aangespeeld, niet onnodig draaien, 
maar de bal kaatsen op nr 3 en zorgen dat zij daarna goed ingedraaid staan 
met het gezicht naar de tegenstander en het doel van de tegenpartij.  
Komt één van de twee vleugelspitsen in balbezit dan moeten nr 3 en nr 2 zich 
aanspeelbaar maken. Nr 3 komt vanuit de as in de richting van nr 5. Nr 2 biedt 
zich aan door langs de lijn aan ts sluiten. Nr 4 komt nu meer naar binnen om 
rugdekking te verzorgen.  
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5) Moment van coachen: 
·           Nr 5 komt in balbezit 
Wat 
·           Nr 3 moet zich aanbieden in de richting van Nr. 5 
·           Nr 2 moet aansluiten en aanspeelbaar zijn  
 
Vleugelspitsen proberen door passeeractie de achterlijn te zoeken voor een 
voorzet of indien mogelijk direct te snijden naar het doel. Vleugelspitsen 
moeten momenten kiezen om vleugelverdedigers van de tegenpartij weg te 
trekken om ruimte te maken voor opkomende vleugelverdedigers 2 of 4. In dat 
geval zal nr 3 terugzakken naar de verdedigende linie en de vleugelspits de plek 
centraal op het veld in nemen.   
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6) Moment van coachen: 
·           Inspelen op en opkomen van nr 2 
Wat 
·           Nr 3 moet zakken 
·           Nr 5 moet centraal gaan lopen  
 
De drie spitsen kunnen geregeld van positie wisselen, zodat verdedigers van de 
tegenpartij zich weer opnieuw moeten instellen op nieuwe aanvaller 
(bijvoorbeeld passeren over andere been). Belangrijk is wel dat posities bezet 
blijven en de vleugelspitsen het speelveld breed houden.  
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Aandachtspunten bij balbezit: 
 
-    onderlinge coaching (tijd/rug) 
-    speelveld breed maken 
-    driehoeksvorming (verzorgd positiespel) 
-    speel de bal indien mogelijk in de loop en niet in de voeten (speler staat 

direct goed ingedraaid.) 
-    balsnelheid (speel medespeler strak en hard aan) 
-    speel medespeler op sterke been aan 
-    verstop je niet achter tegenstander, maar kom steeds uit de dekking 
-    lef tonen, durf fouten te maken 
-    ga niet lopen met de bal als medespelers aangespeeld kunnen worden (bal 

is er altijd eerder) 
-    onderlinge afstand tussen linies (10-15 meter) 
-    zorg dat alle posities bezet blijven  
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5.2.3 Balbezit tegenpartij (bbt) 

 
Uitgaande van 1:3:3 systeem bij tegenpartij.  
Bal bij doelverdediger tegenpartij  
De bal bij de doelverdediger van de tegenpartij betekent dat de vleugelspitsen 
nr. 5  en nr. 7 naar binnen komen. Probeer de bal naar de zijkant te dwingen. 
Voorkom dat centrale verdediger nr. 3 met de bal aan de voet het middenveld 
kan oplopen. Probeer die verdediger in balbezit te laten komen die opbouwend 
het zwakst is.   
 
7) Moment van coachen: 
·           Bal bij de keeper van de tegenpartij 
Wat: 
·           Nr 5 en 7 aan binnenkant van tegenstander en iets naar binnen. 
·           Nr 2, 3 en 4 ter hoogte van middenlijn 
·           Nr 2 en nr 4 aan de binnenkan van tegenstander  
 
Bal bij de rechtervleugelverdediger nr. 2 tegenpartij  
De bal bij de rechtervleugelverdediger nr. 2 van de tegenpartij betekent dat de 
linkervleugelspits nr. 7 op de bal gaat. Centrumspits nr.6 gaat naar de vrije 
verdediger nr. 3 van de tegenpartij. Rechtervleugelspits nr. 5 laat de 
linkervleugelverdediger nr. 4 van de tegenpartij helemaal vrij en komt naar 
binnen  
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Linkervleugelverdediger nr. 4 verdedigt rechtervleugelspits nr. 5 van de 
tegenpartij en vrije verdediger nr. 3 neemt centrumspits nr. 6 voor zijn 
rekening. Zij zorgen dat zij goed de binnenkant houden en dus de kortste weg 
naar het eigen doel afsluiten. 
Rechtervleugelverdediger nr. 2 laat de linkervleugelspits nr. 7 van de 
tegenpartij wat vrij en komt naar binnen. 
De doelverdediger zorgt dat hij op de rand van het strafschopgebied staat, 
zodat hij als laatste man fungeert achter zijn verdediging. 
 
8) Moment van coachen: 
·           Bal bij rechtervleugelverdediger nr 2 
Wat: 
·           Nr 7 jagen op de bal 
·           Nr 4 dicht op tegenstander 
·           Nr 5 moet naar binnen komen en rugdekking geven aan nr 6 en 7 
·           Nr 2 moet naar binnen komen en rugdekking geven aan nr 3 
  
Bal bij de rechtervleugelspits nr. 5 van tegenpartij  
Vleugelspitsen nr 5 en 7 zakken terug tot op eigen helft. Spits nr 6 zakt terug 
tot op middenlijn.  
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9) Moment van coachen: 
·           Bal bij rechteraanvaller nr 5 
Wat: 
·           Nr 5 en 7 terug tot op eigen helft 
·           Nr 6 terug tot op middenlijn 
·           Nr 2 moet naar binnen komen en rugdekking geven aan nr 3  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij bal aan de linkerkant, alle bovenstaande taken en posities in spiegelbeeld. 
 
Aandachtspunten bij balbezit tegenpartij: 
·      onderlinge coaching 
·      speelveld klein maken 
·      verantwoordelijk voor eigen zone 
·      altijd de kortste weg naar het doel verdedigen (binnenkant dekken) 
·      verdedig zo ver mogelijk van het eigen doel af 
·      knijpen als de bal aan de andere kant van het veld is 
·      vooruit verdedigen en dus niet achteruit lopen 
·      ieder duel met de overtuiging ingaan om te willen winnen 
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5.3 Speelwijze voor een wedstrijd van 11 tegen 11  
 
Hieronder volgen een aantal teamtactische aandachtspunten voor een wedstrijd 
van 11 tegen 11, voor een D-team en hoger. 
Voor de opstelling, zie onderstaande figuur. 
 
De basisopstelling bij een 4-3-3 systeem. 
 

 
 

 
 

 1 

 2 

 3  4 

 5 

 6  8 

11

10 

 9 

 7 



 

 

 

 

Beleidsplan v.v. S.E.P. 

 

37 

 
 
 
Spelsituaties: 

 
1 Balbezit tegenpartij – algemene verdediging (bbt) 

a. Speelveld nooit langer dan 30-35 meter 
b. Goede onderlinge coaching 
c. Beweeg naar balkant 
d. Speler dichts bij de bal, direct op de bal verdedigen 
e. Geen ontsnappingsmogelijkheid bieden (dieptepass/wisselpass) 
f. Bij balverlies direct terug in de organisatie (5 sec) 

 
2 Balbezit – algemeen (bb) 

a. Dieptespel voor breedtespel 
b. Geen onnodig balverlies, terugspeelpass is altijd mogelijk 
c. Speel in de opbouw altijd vanuit je positie 
d. Neem initiatief en speel met lef. 

 
3 Verdedigers – algemeen (bbt) 

a. Met 4 man op lijn verdedigen 
b. Niet voor elkaar langs kruisen 
c. Hoe dichter bij het eigen doel, hoe scherper/korter je moet dekken 
d. In de 16 je tegenstander niet meer loslaten 
e. Invechten in je tegenstander zonder overtreding. 

 
4 Verdedigers – algemeen (bb) 

a. Goede balsnelheid 
b. Foutloos in de opbouw, speel in op goede been 
c. Ruimte optimaal benutten 
d. De bedoeling hebben spelers vrij te spelen 
e. Altijd alert blijven op balverlies, snel terug in de organisatie (5 sec) 
f. Bij uittrap keeper, altijd eerst eruit lopen, dan pas trappen. 

 
5 Doelverdediger (bbt) 

a. Zo vroeg mogelijk de aanval onderscheppen 
b. Organiseer verdediging door te coachen 
c. Uitgangshouding bij schoten, voorzetten en 1-1 
d. Verwerken van de bal in luchtduel, vangen, vallen, stompen 
e. Inzicht in spelsituaties (meevoetballen). 

 
6 Doelverdediger (bb) 

a. Diep denken, kijken en spelen 
b. Meedoen in positiespel 
c. Goede voortzetting, pass, uitworp, uittrap, doeltrap 
d. Neem geen onnodige risico’s. 

 
7 Vrije verdediger (bbt) 

a. Afstoppen opkomende middenvelder 
b. Sliding, koppen, 1-1, spel lezen, coaching. 

 
8 Vrije verdediger (bb) 

a. Terugspeelpass mogelijk maken 
b. Aansluiten naar middellijn bij uittrap keeper 
c. Inspelen spitsen, verdedigers, middenvelders 
d. Inschuiven naar het middenveld, afwisselend met de andere 

verdedigers. 
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9 Mandekker (bbt) 
a. Directe tegenstander dekken 
b. Dicht bij het doel scherp/kort dekken 
c. Schoten op doel blokkeren 
d. Gevaarlijke tegenstander overnemen 
e. Knijpen/rugdekking geven, man loslaten 
f. Techniek van verdedigen, lichaamshouding, schijnactie, uitstappen 
g. Laat je niet uitspelen. 

 
10  Mandekker (bb) 

a. Vrijlopen 
b. Inspelen naar aanvaller, middenvelder, verdediger 
c. Juiste balsnelheid en goede been 
d. Verplaatsen van het spel (wisselpass) 
e. Terugspeelpass mogelijk maken 
f. Mee aansluiten richting middenlijn 
g. Geen onnodige risico’s 
h. Coaching 
i. Afwisselend inschuiven naar het middenveld. 

 
11  Middenveld – algemeen (bbt) 

a. 10 speelt controlerend, achter de bal 
b. 6 en 8 spelen dieper, niet te diep en gaan afwisselend de aanval in 
c. Bij opbouw links gaat 8 mee. Bij opbouw rechts gaat 6 mee 
d. Verdedig niet te wild; laat je niet uitspelen 
e. Druk op de tegenstander houden, geen ontsnappingsmogelijkheden 

bieden, diepte wegnemen 
f. Gebruik je lichaam 
g. Knijp naar de balkant 
h. Maak schijnacties, denk aan techniek verdedigen. 

 
12  Middenveld – algemeen (bb) 

a. Goed in eigen zone spelen, niet te vroeg diep, optimale veldbezetting 
houden 

b. Geen onnodig balverlies en niet onnodig lopen met de bal 
c. Dienend spelen naar de voorhoede, er komen en niet er zijn 
d. Alles gericht op realiseren scoringskans 

 
13 Linker/rechter middenvelder (bbt) 

a. Kort dekken in de omgeving van de bal 
b. Niet laten uitspelen 
c. Ruimte/rugdekking geven, schuiven naar de balkant 
d. Verdediger ondersteunen door aan de voorkant te verdedigen 
e. Dieptepass voorkomen 
f. Gevaarlijke tegenstander overnemen 
g. Druk op de bal houden, geen ontsnappingsmogelijkheid bieden 

 
14 Linker/rechter middenvelder (bb) 

a. Goed in eigen zone spelen 
b. Ruimte creëren voor goed positiespel 
c. Niet lopen met de bal 
d. Geen onnodige risico’s, diepte gaat voor breedte 
e. Loop buitenspelers niet in de weg (3-hoek) 
f. Bij aanval over jou kant, meegaan de 16 in 
g. Coach de voorhoedespelers 

 
15  Centrale middenvelder (bbt) 

a. Druk houden op balbezittende tegenstander 
b. Controlerend achter de bal spelen 
c. Kort dekken in omgeving van de bal 
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d. Niet laten uitspelen 
e. Ruimte/rugdekking geven, schuiven naar balkant 
f. Dieptepass voorkomen 
g. Gevaarlijkste tegenstander overnemen 
h. Goede onderlinge coaching met je centrale verdedigers 
i. Geen ontsnappingsmogelijkheden bieden 

 
16 Centrale middenvelder (bb) 

a. Kiezen van juiste positie en dienend spelen voor de voorhoede en de 
andere 2 middenvelders 

b. Meedoen in het positiespel 
 
17 Aanvallers – algemeen (bbt) 

a. Terugzakken 
b. Onderling verband houden intact houden, meeschuiven naar balkant 
c. Ruimte afdekken 
d. Opbouw tegenstander verstoren, juiste moment kiezen 
e. Verantwoordelijk voor 4 verdedigers 

 
18 Aanvallers – algemeen (bb) 

a. Veldbezetting optimaal houden 
b. Neem risico in balbezit, speel met lef 
c. Loop gevarieerd vrij 
d. Bij voorzetten, 3 man in de 16 
e. Moment van diepte herkennen 
f. Bij counter snel vooruit, maak gebruik van het ‘kruisen’ 
g. Zo gunstig mogelijk aangespeeld worden 
h. Alles is gericht op scoren 

 
19 Vleugelspits (bbt) 

a. Knijpen naar balkant 
b. Niet alleen verantwoordelijk voor directe tegenstander 
c. Ruimte afdekken 
d. Niet laten uitspelen, tijd winnen voor medespelers 
e. Druk houden op tegenstander, fouten afdwingen 
f. Overnemen gevaarlijke tegenstander 
g. Bal veroveren 

 
20 Vleugelspits (bb) 

a. Positie kiezen, ruimte maken 
b. Vrijlopen diep en breed 
c. 1-2 of individuele actie 
d. Voorzet geven 
e. Bij voorzetten van de andere kant erbij zitten / scherp staan 
f. Scoren 
g. Maak schijnacties 

 
21 Spits (bbt) 

a. Veld klein maken in samenwerking met de vleugelspitsen 
b. Niet laten uitspelen 
c. Dwingen tot breedtespel 
d. Druk op balbezitter 
e. Opvangen opkomende verdedigers 

 
22 Spits (bb) 

a. Scoren 
b. Meelezen opbouw 
c. Alert op dieptepass 
d. Aanspeelbaar zijn om te kaatsen met opkomende spelers 
e. Ruimte maken voor opkomende spelers 
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f. Maak schijnacties 
 
 
Een aantal voorbeelden: 

 
1) Opbouw door het centrum (bb) 
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2) Opbouw via de zijkanten (bb) 
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3) Aanvallen door het centrum (bb) 
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4) Aanvallen via de zijkanten / over de vleugels (bb) 
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5) Verstoren van de opbouw door het centrum (bbt) 
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6) Verstoren van de opbouw via de zijkanten (bbt) 
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7) Verdedigen van een aanval door het centrum (bbt) 
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8) Verdedigen van een aanval over de vleugels (bbt) 
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6 Selectiebeleid 
 

6.1 Selectiecriteria 
 
Van spelers/speelsters die selectievoetbal willen spelen verwachten we dat zij 
2x per week trainen en dat zij getalenteerd zijn. 
 

6.2 Van junioren- naar senioren: criteria voor de 
overgang. 

 
Spelers/speelsters die aan alle criteria voldoen, zoals in het opleidingstraject 
beschreven, zullen (mits zij dat zelf ook willen) kunnen uitkomen voor een 
senioren selectie elftal SEP 1 of 2. Voor spelers die niet in aanmerking komen 
voor selectievoetbal zullen we samen met de betreffende spelers op zoek gaan 
naar een elftal dat het best bij deze persoon past. Het is van enorm belang dat 
juist deze groep een goede plek binnen de club krijgt!  
 
Het 16-23 voetbal staat in principe buiten het reguliere beleid. De 
onafhankelijke trainer 16-23 moet de vrijheid hebben bij het selecteren.  
Het meevoetballen van jeugdspelers/speelsters met de senioren gebeurt in 
overleg met het HJO, de Hoofdtrainer selectie en de Hoofdtrainer A- of B-jeugd. 
Alleen bij toestemming van alle personen wordt meegevoetbald. Bij een B-
junior wordt tevens contact opgenomen met de ouders. 
 

6.3 Het beoordelen van de ontwikkeling 
 
Voor het beoordelen van (jeugd)voetballers/sters kunnen een tal van zaken 
worden gemonitord, zodat (jeugd)kaderleden inzicht krijgen in de ontwikkeling 
van de (jeugd)spelers. Door de hoofdtrainers ingevulde gegevens zullen altijd 
alleen voor intern gebruik ingezet worden. In bijlage II worden enkele 
voorbeeldformulieren gegeven. Voor de monitoring (2x per jaar) wordt het 
programma Talento gebruikt. 
 

6.4 Organisatie selectiebeleid 
 
Het selecteren van de teams is de eindverantwoordelijkheid van de hoofdtrainer. 
Uiteraard zal hij dit in overleg doen met de andere kaderleden, met name Hoofd 
jeugdopleiding, en indien nodig met ouders/verzorgers, met name als het gaat 
om jeugdspelers die vervroegd doorstromen naar het seniorenvoetbal.  
 

6.5 Meisjesteams versus damesteams 
 
Tot en met de D zullen meisjes altijd in een gemengd team samen met jongens 
spelen. Vanaf de C worden de meisjes in principe gescheiden van de jongens, 
tenzij een speelster geschikt is voor selectievoetbal. Als zij dit verkiest boven 
een lager spelend (vriendinnen)team, dan zal dit de eerste prioriteit krijgen. Per 
geval zal dus gekeken worden of een meisje door kan groeien binnen een 
jongensteam, mits het niveau haalbaar is. Dit is mogelijk tot en met de A-jeugd. 
Voor speelsters die (nog) niet geschikt zijn voor selectievoetbal zal alles worden 
gedaan om deze in te delen bij een meisjes/vriendinnenteam. Alleen als dit 
(qua aantal e.d.) niet lukt zal gekeken worden of een gemengd team 
samengesteld moet worden. Dit heeft echter de laagste prioriteit. Na 2 jaar zal 
een B speelster (vanaf 16 jaar) overstappen naar de dames senioren. 
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7 Begeleiding 

 

7.1 De verantwoordelijkheid van SEP voor haar leden 
 
De begeleiding van de teams berust in de meeste gevallen bij de aanvoerder 
van het desbetreffende team. In een aantal gevallen – met name bij de A-
selectieteams - heeft het bestuur een team van begeleiders aangesteld. Hun 
taakomschrijving is verderop in dit beleidsplan vermeld. 
Aanvoerders en begeleidingsteams conformeren zich aan de inhoud van dit 
beleidsplan en de opgenomen reglementen. 
 
Bij de jeugd gaat de invulling van de pedagogische taak bij SEP verder dan 
spontane gesprekjes met ouders en kinderen. 
De waarden en normen zijn vastgelegd in het reglement, zie bijlage I.  
Bij wanordelijkheden en/of wangedrag van spelers dient direct contact 
opgenomen te worden met Hoofd jeugdopleiding (bij de jeugdafdeling) en de 
Hoofdtrainer selectie (bij de senioren). De aard en omvang zal door hem 
worden samengevat. Blijkt dit naar zijn mening een ernstig probleem, dan zal 
het bestuurslid technische voetbalzaken op de hoogte gebracht worden. Deze 
zal na overleg in het bestuur zich uitspreken over een te nemen sanctie. In 
andere gevallen zal hoofd jeugdopleiding in samenspraak met bestuurslid 
technische voetbalzaken en de betreffende hoofdtrainer de strafmaat bepalen. 
In alle gevallen zullen de ouders worden ingelicht. 
 

7.2 Dialoog met leden  
 
Minimaal eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering. Op deze 
algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het 
gevoerde beleid.  
Twee maal per jaar wordt er door het bestuur een aanvoerders-
bestuursvergadering belegd. Op deze vergadering worden alle zaken besproken 
die te maken hebben met training en wedstrijden. Ook zaken als bar- en 
velddiensten zijn onderwerp van gesprek. Het bestuur wil dat binnen afzienbare 
tijd een spelersraad bij de A-selecties (heren en dames) wordt ingesteld. 
Instelling en bemensing daarvan is echter de verantwoordelijkheid van de 
desbetreffende selectie.  
 

In januari 2012 is een jeugdleden adviesgroep in het leven geroepen met als doel 

de club (beleidswerkgroep) te adviseren en de toekomst van de club te 

waarborgen. Jeugdleden krijgen hierdoor de gelegenheid om hun stem te laten 
horen binnen de voetbalvereniging. De groep bestaat uit 7 personen spelend in de 

A, B en C jeugd (jongens en meiden). De groep zal zichzelf naar buiten toe 
kenbaar maken, stelt zelf een agenda samen en zal dit project vervolg geven 

door voor vervanging te zorgen.  
 

7.3 Begeleiding bij overgang naar senioren 
 
De begeleiding van jeugdspelers naar de senioren is in handen van de 
hoofdtrainer A jeugd, Hoofd Jeugdopleiding, bestuurslid technische 
voetbalzaken, Hoofdtrainers A selectie (heren/dames) en de hoofdtrainer B 
selectie voor de meisjes B die naar de senioren overgaan.  
Verder dient de hoofdtrainer contact te houden met Hoofd Jeugdopleiding, 
trainer A selectie en begeleiding team 16–23 over spelers die uitkomen voor dit 
elftal. 
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Ook voor de meisjes kan een 15-20 damesteam worden samengesteld, die 
enkele malen per jaar een wedstrijd tegen een C- of B team kunnen spelen. Dit 
bevordert de contacten tussen de dames en meisjes en kunnen de meisjes met 
het damesvoetbal gewend raken. 
 

7.4 Lichamelijke gezondheid van de voetballers/sters 
 
Ten behoeve van de A-selectie senioren heren is een verzorg(st)er aangesteld. 
Hij/zij beschikt over een diploma sportverzorging 1. Hij/zij is aanwezig tijdens 
trainingsavonden en wedstrijden van S.E.P. 1 heren. Indien mogelijk is hij/zij 
ook aanwezig bij de wedstrijden van S.E.P. 2. Ook spelers/speelsters van 
andere teams kunnen tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen – indien 
hij/zij aanwezig is - een beroep doen op de verzorg(st)er. Primair zal zijn/haar 
taak dan gericht zijn op het adviseren van de desbetreffende speler/speelster 
over welk vervolgtraject het beste gevolgd kan worden.  
Als de hulp van de verzorg(st)er is gericht op het trainings- of speelklaar maken 
van een speler/speelster (intapen) kan voor de verbandmiddelen een 
vergoeding worden gevraagd. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.  
 

AED/EHBO/BHV 
Kaderleden die als verzorg(st)er optreden bij de andere teams beschikken bij 
voorkeur over een geldig EHBO diploma.  
Voor het bedienen van een AED is een AED/reanimatie diploma vereist. De AED 
zelf hangt in de gang bij de voormalige KFC kantine. Het bestuur is bereid om 
de kosten voor het behalen van een EHBO/reanimatiediploma te vergoeden.  
Daarnaast wil het bestuur op de hoogte blijven van ouders en leden die 
beschikken over een AED-, EHBO- of BHV- diploma. De vereniging wordt steeds 
groter en in geval van calamiteiten is het belangrijk om te weten op wie een 
beroep gedaan kan worden voor deskundige assistentie. De inventarisatie wordt 
namens het bestuur bijgehouden door Arnold van den Oord. Aan hem kunt u 
een mailtje sturen, als u beschikt over een van de drie of meerdere geldige 
diploma’s. Zijn e-mailadres is: oord@ziggo.nl 
 
Jeugd 

Door het toepassen van de juiste arbeid-rust verhouding zijn jeugdspelers/sters 
in staat om veel blessures te voorkomen. Echter mochten er toch spelers 
geblesseerd raken, verwijs deze spelers dan eerst door naar de verzorger. De 
verzorger, hoofdtrainer en speler zullen dan met elkaar overleggen welk traject 
er gevolgd gaat worden om weer speelklaar te zijn.  
We zullen jeugdspelers niet adviseren in hygiëne en voeding, wel is het dragen 
van slippers verplicht tijdens het douchen. 
Vanaf de D-pupillen is het verplicht om altijd na de wedstrijd te douchen.  
Na de training is het wenselijk. 
Meisjes hebben in alle leeftijdscategorieën recht op een aparte kleedkamer. 
Vanaf half oktober, wanneer het weer kouder wordt, moeten alle kinderen een 
trainingspak aan. 
 

7.5 Het werven van nieuwe (jeugd)kaderleden 
 
In eerste instantie zal er intern geworven worden. De persoon moet voldoen 
aan de functieomschrijving, zoals die in dit beleidsplan is opgenomen. Als er 
volgens alle geledingen geen geschikte kandidaten zijn, kan het bestuur 
toestemming geven om extern te werven.  
In geval van de functies van Hoofd jeugdopleiding (jeugdcoördinator) en 
hoofdtrainer jeugd is het Bestuurslid technische voetbalzaken betrokken bij de 
procedure. Het aanstellen van keeperstrainers, assistent-jeugdtrainers en 
leiders valt onder de bevoegdheid van het Hoofd jeugdopleiding (bij de jeugd) 
en bij de senioren onder het Bestuurslid technische voetbalzaken. 
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Over alle aanstellingen die gepaard gaan met een financiële vergoeding beslist 
het bestuur op basis van een gemotiveerde voordracht door het bestuurslid 
technische zaken. 
Wanneer iemand zich meldt kan doorverwezen worden naar bestuurslid 
voetbalzaken, dan wel het bestuurslid technische voetbalzaken.  
Uiteindelijk dienen alle kaderleden lid te zijn van SEP. 
 

7.6 Interne en externe opleidingsactiviteiten 
 
De vereniging stimuleert vrijwillig kader (trainers, leiders) tot scholing. 
Opleidingsactiviteiten kunnen ook vanuit het vrijwillig kader ter beoordeling bij 
hoofdtrainers, hoofd jeugdopleiding en bestuurslid technische voetbalzaken 
worden neergelegd. Zij zullen dan verder actie ondernemen. 
Als interne opleiding zullen verder trainingsavonden en thema-avonden worden 
georganiseerd. Ook zal er vanuit het bestuur een scheidsrechtercursus worden 
aangeboden. 
 

7.7 Maatschappelijke stages. 
Binnen de vereniging SEP bestaat de mogelijkheid om de verplichte 
maatschappelijke stage voor middelbare scholieren in te vullen. Dit kan op de 
volgende terreinen: 
 

• Barmedewerker(ster) bij de SEP 
• Scheidsrechter(ster) bij v.v. SEP 4- en 7-tallen voetbal 
• Scheidsrechter(ster) bij v.v. SEP 4x4 schoolvoetbal 
• Hulp barmedewerker(ster) bij het SEP 4 tegen 4 schoolvoetbaltoernooi 
• Hulptrainer(ster) bij v.v. SEP mF- F- en E pupillen 
• Hulptrainer(ster) bij v.v. SEP mini mini F (voetbal voor 4 en 5 jarigen) 

 
In de toekomst kunnen deze terreinen worden uitgebreid.  
Iedere stage wordt voorafgegaan door een intake gesprek waar motivatie en 
belangstelling aan de orde komt. Na de stageperiode vindt er een beoordeling 
plaats en wordt er een verklaring opgesteld. 
 
Voor meer info, zie Stages bij SEP
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8 Taken en verantwoordelijkheden kader 
 

8.1 Bestuurslid voetbalzaken (VZ) 
 
Het bestuurslid voetbalzaken (VZ) houdt zich primair met alle randzaken 
rondom het voetbal bezig. Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven 
in een functieomschrijving. Zie hoofdstuk 2. Hij/zij laat zich ondersteunen door 
een commissie voetbalzaken. 

 

8.2 Bestuurslid technische voetbalzaken (TVZ) 
 
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuurslid technische voetbalzaken 
(TVZ) zijn beschreven in een functieomschrijving. Zie hoofdstuk 2. Hij/zij laat 
zich ondersteunen door een commissie technische voetbalzaken. 

 

8.3 Hoofdtrainer senioren 
 
Binnen de seniorenafdeling kunnen hoofdtrainers aangesteld worden. 
Hoofdtrainers voldoen aan de eisen die de KNVB aan de desbetreffende afdeling 
stelt. Waar mogelijk werken hoofdtrainers samen aan het bereiken van het 
gemeenschappelijke doel.  
Binnen S.E.P. senioren onderscheiden we de volgende hoofdtrainers: 

• Hoofdtrainer A selectie heren veld 
• Hoofdtrainer A selectie dames veld 

In de overige gevallen spreken we over assistent trainers. 

 

8.3.1 Overzicht 
 
Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een hoofdtrainer. 

 
 Taken en 

verantwoordelijkheden 
Bevoegdheden 

Beleid voorstellen doen aan 
bestuurslid TVZ 

adviseren bestuurslid TVZ 

Technisch - Speelwijze 
- trainingsinhoud / volgorde 
- bewaken 

voor technische zaken 

Organisatie - beïnvloeden 
- afstemmen 

Voorstellen doen 

Personeel - technisch kader zoeken 
- technisch kader werven / 

selecteren 
- technisch kader behouden 
- technisch kader sturen / 

scholing 

Voorstellen doen 
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8.3.2 Taakomschrijving hoofdtrainer 
 

Taken: 

1 De Hoofdtrainer legt verantwoording af aan het bestuurlid technische 

voetbalzaken. 

2 De Hoofdtrainer conformeert zich aan het reglement en zijn contract. 

3 De trainer geeft binnen de categorie waarvoor hij is aangesteld leiding 

aan: 

- de assistent-trainers. 

- de leiders. 

4 De Hoofdtrainer is verantwoordelijk voor: 

- de uitvoering van het technische beleid, zoals beschreven in dit 

beleidsplan, binnen de categorie waarvoor hij is aangesteld en is 

hierover verantwoording verschuldigd aan het bestuurslid technische 

voetbalzaken. De uitvoering van het technische beleid wordt gedaan 

in samenwerking met de trainers en de begeleiders binnen de 

categorie. 

- de teamindeling binnen de daarvoor door de technische commissie 

opgestelde kaders. 

- de samenstelling van het eerste en tweede selectieteam. 

- de inhoud van de training van de selectie en overige teams vallende 

binnen de categorie waarvoor hij is aangesteld. 

- de naleving van het reglement door de spelers. 

- een ordentelijk verloop in de kleedkamers, zowel voor als na de 

trainingen. 

- het materiaal van de vereniging. 

5 De Hoofdtrainer draagt zorg voor: 

- de training en het coachen van het standaardteam technische 

ondersteuning van de assistent-trainers en begeleiders. 

- het minimaal 2 keer per jaar houden van een trainers/leiders overleg, 

dat hij/zij voorzit. 

- activiteiten voor het standaardteam in geval van afkeuring of vrije 

weekenden. 

6 De Hoofdtrainer bezoekt voor zover zijn andere taken dit toelaten 

zoveel mogelijk wedstrijden van de overige teams die van belang zijn 

voor zijn eigen selectie. 

7 De Hoofdtrainer hoort spelers die zich rond trainingen of wedstrijden 

misdragen hebben en overlegt met het bestuurslid technische 

voetbalzaken over te nemen maatregelen. 

8 De Hoofdtrainer heeft regelmatig overleg met de keeperstrainer(s) 

omtrent de vorderingen/ontwikkelingen van de keepers die tot zijn 

categorie behoren. 

9 De Hoofdtrainer ondersteunt het hoofd jeugdopleiding en de 

hoofdtrainer A jeugd bij het samenstellen en begeleiden van het 16-23 

team. De coördinatie hiervan ligt bij het Hoofd jeugdopleiding. 

 

Functie-eisen: 

1 De Hoofdtrainer dient te beschikken over een door de KNVB erkend 

diploma.  

2 Hij/zij dient onder andere minimaal enkele jaren ervaring te hebben als 

(jeugd)trainer. 
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Heeft zitting in: 

1 De Hoofdtrainer is voorzitter van het trainers/leiders overleg binnen zijn 

categorie. 

2 De Hoofdtrainer neemt deel aan de activiteiten welke door het Hoofd 

Jeugd opleiding georganiseerd worden ter ondersteuning van het 

jeugdkader. 

3 De Hoofdtrainer maakt deel uit van de commissie technische 

voetbalzaken. 

 

8.3.3 Bijwonen trainings- en wedstrijddagen 
 
De hoofdtrainer is aanwezig bij de trainingen en wedstrijden van de 
selectiegroep die aan hem/haar is toevertrouwd. Dagen en tijdstip worden in 
overleg met het bestuurslid technische voetbalzaken vastgesteld.  
 
Daarnaast zal de hoofdtrainer er voor zorg dragen dat hij/zij elk team dat van 
belang is zeker 1x in de maand ziet spelen. Hierbij valt te denken aan de 
jeugdteams en de lagere seniorenteams. In overleg met het bestuurslid 
technische voetbalzaken kan hiervan afgeweken worden.  

 
8.3.4 Assistent trainer senioren 

 
Taken: 

1 De Assistent-trainer legt verantwoording af aan de Hoofdtrainer. 

2 De Assistent-trainer conformeert zich aan het reglement. 

3 De Assistent-trainer is verantwoordelijk voor het materiaal van de 

vereniging 

4 De Assistent-trainer draagt zorg voor: 

- het verzorgen van de training van de aan hem toevertrouwde groep. 

- een ordentelijk verloop in de kleedkamers, zowel voor als na de 

trainingen. 

5 De Assistent-trainer heeft regelmatig overleg met de Hoofdtrainer over: 

- de oefenstof 
- de ontwikkeling van de spelers 
- het gedrag van de spelers 

6 De Assistent-trainer heeft regelmatig overleg met de leider(s) over het 

spel tijdens de wedstrijden. 

 
Functie-eisen: 

1 De Assistent-trainer dient bij voorkeur te beschikken over een door de 

KNVB erkend diploma dan wel certificaat of aantoonbaar niveau. 

en/of 

2 De Assistent-trainer dient bij voorkeur op niveau te voetballen of 

gevoetbald te hebben. 

 
Heeft zitting in: 

1 De Assistent-trainer neemt deel aan de activiteiten welke door het 

Hoofd Jeugdopleiding georganiseerd worden ter ondersteuning van het 

jeugdkader. 

2 De Assistent-trainer neemt deel aan het trainers/leidersoverleg binnen 

zijn categorie. 
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8.3.5 Keeperstrainer senioren 
 

Taken: 

1 De keeperstrainer legt verantwoording af aan de Hoofdtrainer. 

2 De keeperstrainer conformeert zich aan het verenigingsbeleid. 

3 De keeperstrainer is verantwoordelijk voor het materiaal van de 

vereniging. 

4 De keeperstrainer draagt zorg voor het verzorgen van de 

keeperstraining. Hij dient daarvoor alle uitgangspunten voor een keeper 

te behandelen, te weten: 1 tegen 1 situatie, vangen, stompen, 

uitgangshouding (meevoetballen), coachen, werpen, rollen en trappen. 

 

Heeft zitting in: 

1 De keeperstrainer heeft regelmatig overleg met de hoofdtrainer 

over oefenstof, ontwikkeling van keepers en gedrag. 

2 De keeperstrainer heeft regelmatig overleg over het spel tijdens 

wedstrijden. 

 

8.3.6 Leider senioren 
 

Taken: 

1 De leider conformeert zich aan de speelwijze zoals beschreven in het 

beleidsplan. 

2 De leider zorgt ervoor dat hij en supporters/ouders niet te emotioneel 

betrokken raken bij het spel. Denk eraan: draag de club positief uit. 

3 De leider verzorgt het invullen van de formulieren. 

4 De leider staat open voor positieve kritiek vanuit het beleidsplan. 

5 De leider verzorgt het materiaal op wedstrijddagen. 

6 De leider regelt in voorkomende gevallen het vervoer. 

 

Heeft zitting in: 

1 De leider van een selectie-elftal heeft regelmatig overleg met de 

Hoofdtrainer over de te volgen speelwijze. 

2 De leider van een selectie-elftal is aanwezig bij overlegsituaties met de 

Hoofdtrainer. 

 

8.4 Hoofd jeugdopleiding (HJO) 
 

8.4.1 Overzicht 
 
Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden van het HJO. 

 
 Taken en 

verantwoordelijkheden 
Bevoegdheden 

Beleid voorstellen doen aan 
bestuurslid VTZ 

adviseren bestuurslid VTZ 

Technisch - Speelwijze 
- trainingsinhoud / volgorde 
- bewaken 

voor technische zaken 

Organisatie - beïnvloeden 
- afstemmen 

Voorstellen doen 

Personeel - technisch kader zoeken 
- technisch kader werven / 

Voorstellen doen 
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selecteren 
- technisch kader behouden 
- technisch kader sturen / 

scholing 
 
 

8.4.2 Functieomschrijving 
 

De functieomschrijving omvat drie delen: de taken, de functie-eisen en in welke 
overleggen het HJO zitting heeft.  
 

Taken:  

1. Het Hoofd Jeugdopleiding legt verantwoording af aan het bestuur. 
2. Het Hoofd Jeugdopleiding adviseert het bestuur m.b.t.: 

• het te voeren technisch beleid binnen de jeugdafdeling 
• het aanstellen van hoofdtrainers voor de jeugd 
• de aan te schaffen materialen voor de jeugd 
• het trainingsschema voor de jeugd. 

3. Het Hoofd Jeugdopleiding geeft leiding aan: 
• de administratief jeugdcoördinator 
• de hoofdtrainers jeugd 
• de assistent-trainers jeugd 
• de jeugdleiders 
• de keeperstrainers. 

4. Het Hoofd Jeugdopleiding is verantwoordelijk voor: 
• de uitvoering van het technische jeugdbeleid en is hierover 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De uitvoering van het 
technische jeugdbeleid wordt gedaan in samenwerking met de 
jeugdtrainers en de jeugdbegeleiders. 

• het scheppen van voorwaarden om het technische beleid zo optimaal 
mogelijk te kunnen uitvoeren 

• het bij de KNVB aanvragen van dispensaties voor jeugdspelers (zie 
ook bestuurslid VZ). HJO geeft aan welke spelers dispensatie nodig 
hebben, hij draagt zorg voor de invulling van de papieren, al dan niet 
gedelegeerd aan hoofd/assistent trainers. Het bestuurslid VZ zorgt 
vervolgens voor de verzending en volgt de voortgang 

• het vervroegd doorschuiven van jeugdspelers (A t/m F) 
• de competitie-indeling van alle jeugdteams voor zover dit niet door de 
KNVB bepaald wordt 

• het opleggen van straffen aan spelers die zich rond trainingen of 
wedstrijden misdragen hebben. 

5. Het Hoofd Jeugdopleiding participeert samen met de onafhankelijke 
leider/begeleider, die verantwoordelijk is, in het elftal van 16-23 jaar. 
VTZ en HJO bepalen samen de 16-23 coach. 

6. Het Hoofd Jeugdopleiding draagt zorg voor technische ondersteuning 
van de hoofdtrainers jeugd, assistent-trainers jeugd en 
jeugdbegeleiders. 

7. Het Hoofd Jeugdopleiding bewaakt de kwaliteit van de 
jeugdvoetbalactiviteiten. Hij creëert voorwaarden, getoetst aan de 
opleidingsdoelstellingen per leeftijdscategorie dat: 
• het spel nog gespeeld wordt 
• het spel nog geleerd wordt 
• er nog plezier aan wordt beleefd. 

8. Het Hoofd Jeugdopleiding geeft invulling aan de communicatie binnen 
de vereniging en met de KNVB. Dit betekent dat hij alle inkomende 
informatie, bedoeld om het jeugdvoetbal verder te ontwikkelen, 
zorgvuldig beoordeelt en binnen de vereniging aan de orde stelt, door: 
• zelf actie te ondernemen 
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• ervoor te zorgen dat de informatie bij de juiste personen (jeugdkader) 
terechtkomt 

• informeren en adviseren van bestuur 
• contact onderhouden met KNVB verenigingsondersteuner, voor ons 
district. 

9. Het Hoofd Jeugdopleiding stimuleert vrijwillig kader (trainers, leiders) 
tot scholing. Om tot een positieve ontwikkeling te komen van de 
kwaliteit en de kwantiteit van het jeugdvoetbal, is het van groot belang 
dat verenigingen beschikken over deskundig en opgeleid kader. Taak 
van het HJO in deze is dan ook het vrijwillig kader binnen de vereniging 
op de hoogte te brengen van de bestaande cursussen en de KNVB-
instructiebijeenkomsten t.b.v. het jeugdvoetbal. Hierbij zal hij het kader 
moeten stimuleren tot deelname. 

10. Het Hoofd Jeugdopleiding verleent medewerking aan het Jeugdplan 
Nederland. Doelstelling en werkwijze van dit Jeugdplan moeten bekend 
zijn bij de vereniging. Het HJO kan in dit opzicht een belangrijke rol 
vervullen. Ook heeft hij t.a.v. de opgave en begeleiding van 
spelers/speelsters een belangrijke taak. Hij overlegt met scouts en JPN-
medewerkers van de KNVB. 

11. Het Hoofd Jeugdopleiding stimuleert promotieactiviteiten, zoals: 
• Ondersteunen plaatselijke organisatie schoolvoetbal 
• Project straatvoetbal 
• Activiteiten ten behoeve van werving en behoud (voetbaltruuk, 
goalmaster, instuiven, voetbaldagen) 

12. Het Hoofd Jeugdopleiding benadert voor het begin van het nieuwe 
seizoen, doch uiterlijk in de maand april, alle jeugdtrainers, 
keeperstrainers en jeugdleiders en stelt deze vast. 

13. Het Hoofd Jeugdopleiding bepaalt voor eind mei samen met de 
hoofdtrainers jeugd wie er het volgende seizoen in welke teams / 
leeftijdscategorie gaat spelen. 

14. Het Hoofd Jeugdopleiding bepaalt samen met de hoofdtrainers jeugd de 
aan te vragen klasse per team voor het nieuwe seizoen. 

15. Het Hoofd Jeugdopleiding verzorgt samen met de hoofdtrainer A-jeugd 
de doorstroming van de A naar de senioren. Hij heeft ook contact welke 
spelers bij de senioren mee mogen doen op zondagen. 

16. Het Hoofd Jeugdopleiding is de contactpersoon naar leiders van het 16-
23jr team. 

17. Het Hoofd Jeugdopleiding is alleen adviserend bij de selectie van spelers. 
18. Het Hoofd Jeugdopleiding is het aanspreekpunt voor Betaald Voetbal 

Organisaties, KNVB en amateurverenigingen in het geval het 
uitnodigingen voor selecties of de overgang van individuele spelers 
betreft. 

19. Het Hoofd Jeugdopleiding is qua leerplan in staat op adequate wijze om 
te gaan met spelers/speelsters, leiders, trainers, ouders, commissie- en 
bestuursleden, alsmede met vertegenwoordigers van de KNVB. De 
kerntaken hierbij moeten zijn: 
• Visie hebben op jeugdvoetbal (wat is voetbal; wie zijn de 
jeugdspelers/sters) 

• Kennis hebben van plaats van het Hoofd Jeugdopleiding, zowel binnen 
de vereniging als de relatie met de KNVB. 

• Het bewaken of het spel nog wordt gespeeld, geleerd en er plezier 
wordt beleefd aan het spelen van het spel. 

De voorwaardelijke taken hierbij moeten zijn: 
• Administratieve taken (correspondentie, jeugdplan) 
• Kennis hebben van de organisatiestructuur (club, KNVB), reglementen 
en spelregels van de KNVB. 

 

Functie-eisen: 

1. Het Hoofd Jeugdopleiding dient ruime ervaring te hebben als 
(jeugd)trainer. 
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2. Het Hoofd Jeugdopleiding dient minimaal te beschikken over het 
trainersdiploma Oefenmeester (TC3) of een hiermee gelijk gesteld 
diploma. Daarnaast is het een pré indien deze tevens beschikt over het 
diploma Technisch Jeugdcoördinator. 

 

Heeft zitting in: 

1. De vergaderingen bij van de commissie verenigingsbeleid. 
2. De trainers/leiders vergaderingen van de diverse categorieën. 
3. De commissie technische voetbalzaken 

 

8.4.3 Bijwonen trainings- en wedstrijddagen 
 
Voor een overzicht wanneer het Hoofd Jeugdopleiding de trainingsavonden 
bijwoont of de wedstrijden bezoekt, wordt verwezen naar een apart document 
dat jaarlijks wordt bijgehouden. 
Het HJO zal er voor zorg dragen dat hij elk team zeker 1x in de maand ziet 
spelen.  

 

8.5 Jeugdtrainers 
 
8.5.1 Hoofdtrainer jeugd 
 
Taken: 

10 De Hoofdtrainer jeugd legt verantwoording af aan het Hoofd 

Jeugdopleiding. 

11 De Hoofdtrainer jeugd confirmeert zich aan het jeugdreglement en zijn 

contract. 

12 De Hoofdtrainer jeugd geeft binnen de categorie waarvoor hij is 

aangesteld leiding aan: 

- de assistent-trainers jeugd. 

- de jeugdleiders. 

13 De Hoofdtrainer jeugd is verantwoordelijk voor: 

- de uitvoering van het technische jeugdbeleid binnen de categorie 

waarvoor hij is aangesteld en is hierover verantwoording verschuldigd 

aan het Hoofd Jeugdopleiding. De uitvoering van het technische 

jeugdbeleid wordt gedaan in samenwerking met de jeugdtrainers en 

de jeugdbegeleiders binnen de categorie. 

- de teamindeling binnen de daarvoor door de technische commissie 

opgestelde kaders. 

- de samenstelling van het eerste en tweede selectieteam. 

- de inhoud van de training van de selectie en overige teams vallende 

binnen de categorie waarvoor hij is aangesteld. 

- de naleving van het jeugdreglement door de jeugdspelers. 

- een ordentelijk verloop in de kleedkamers, zowel voor als na de 

trainingen. 

- het materiaal van de vereniging. 

14 De Hoofdtrainer jeugd draagt zorg voor: 

- de training en het coachen van het standaardteam technische 

ondersteuning van de assistent-trainers jeugd en jeugdbegeleiders. 

- het minimaal 2 keer per jaar houden van een trainers/leiders overleg, 

die hij/zij voorzit. 

- activiteiten voor het standaardteam in geval van afkeuring of vrije 

weekenden. 

15 De Hoofdtrainer jeugd bezoekt voor zover zijn andere taken dit toelaten 

zoveel mogelijk wedstrijden van de overige teams. 
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16 De Hoofdtrainer jeugd hoort spelers die zich rond trainingen of 

wedstrijden misdragen hebben en overlegt met het Hoofd 

Jeugdopleiding over te nemen maatregelen. 

17 De Hoofdtrainer jeugd heeft regelmatig overleg met de keeperstrainer(s) 

jeugd omtrent de vorderingen/ontwikkelingen van de keepers die tot 

zijn categorie behoren. 

18 De Hoofdtrainer A jeugd ondersteunt het hoofd jeugdopleiding bij het 

samenstellen en begeleiden van het 16-23 team. De coördinatie ligt bij 

het hoofd jeugdopleiding. 

19 De Hoofdtrainer mmF is verantwoordelijk voor alles omtrent SEP mmF, 

promotie, enz. tijdens de start van het seizoen. In de maand december 

naar de maand januari toe zorgt hij voor het opstarten en de indeling 

van de SEP mF2. 

 

Functie-eisen: 

4 De Hoofdtrainer jeugd dient bij voorkeur te beschikken over een door 

de KNVB erkend diploma dan wel certificaat. Als aantoonbaar  

is dat de trainer het niveau heeft wat hier bij hoort kan dit ook.  

5 Hij/zij dient onder andere minimaal enkele jaren ervaring te hebben als 

jeugdtrainer. 

 

Heeft zitting in: 

1 De Hoofdtrainer jeugd is voorzitter van het trainers/leiders overleg 

binnen zijn categorie. 

2 De Hoofdtrainer jeugd neemt deel aan de activiteiten welke door het 

Hoofd Jeugd opleiding georganiseerd worden ter ondersteuning van het 

jeugdkader. 
 

8.5.2 Assistent jeugdtrainer 
 

Taken: 

7 De Assistent-trainer legt verantwoording af aan de Hoofdtrainer jeugd. 

8 De Assistent-trainer confirmeert zich aan het jeugd reglement. 

9 De Assistent-trainer is verantwoordelijk voor het materiaal van de 

vereniging 

10 De Assistent-trainer draagt zorg voor: 

- het verzorgen van de training van de aan hem toevertrouwde groep. 

- een ordentelijk verloop in de kleedkamers, zowel voor als na de 

trainingen. 

11 De Assistent-trainer heeft regelmatig overleg met de Hoofdtrainer jeugd 

over: 

- de oefenstof 
- de ontwikkeling van de spelers 
- het gedrag van de spelers 

12 De Assistent-trainer heeft regelmatig overleg met de jeugdleider(s) over 

het spel tijdens de wedstrijden. 

 
Functie-eisen: 

3 De Assistent-trainer dient bij voorkeur te beschikken over een door de 

KNVB erkend diploma dan wel certificaat. 

4 De Assistent-trainer dient bij voorkeur op niveau te voetballen of 

gevoetbald te hebben. 
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Heeft zitting in: 

5 De Assistent-trainer neemt deel aan de activiteiten welke door het 

Hoofd Jeugdopleiding georganiseerd worden ter ondersteuning van het 

jeugdkader. 

6 De Assistent-trainer neemt deel aan het trainers/leidersoverleg binnen 

zijn categorie. 

 

8.5.3 Keeperstrainer jeugd 
 

Taken: 

3 De keeperstrainer legt verantwoording af aan het Hoofd Jeugdopleiding. 

4 De keeperstrainer confirmeert zich aan het verenigingsbeleid. 

7 De keeperstrainer is verantwoordelijk voor het materiaal van de 

vereniging. 

8 De keeperstrainer draagt zorg voor het verzorgen van de 

keeperstraining. Hij dient daarvoor alle uitgangspunten voor een keeper 

te behandelen, te weten: 1 tegen 1 situatie, vangen, stompen, 

uitgangshouding (meevoetballen), coachen, werpen, rollen en trappen. 

Heeft zitting in: 

3 De keeperstrainer heeft regelmatig overleg met de hoofdtrainer 

over oefenstof, ontwikkeling van keepers en gedrag. 

4 De keeperstrainer heeft regelmatig overleg over het spel tijdens 

wedstrijden. 

 

8.5.4 Trainer/coach elftal 16 – 23 jaar 
 
De trainer / coach 16-23 heeft geen direct belang bij de A- of B-jeugd of het 
selectievoetbal senioren. Deze persoon heeft de vrijheid zelf spelers te 
selecteren of de positiekeuze te bepalen volgens de speelwijze uit het 
beleidsplan. Wel dient hij altijd overleg te hebben over de geselecteerde spelers 
met betrokken personen: Hoofdtrainer A- en B-jeugd, Hoofd jeugdopleiding en 
Hoofdtrainer selectie. 

 

8.6 Jeugdleider 
 

Taken: 

7 De jeugdleider confirmeert zich aan de speelwijze zoals beschreven in 

het jeugdbeleidsplan. 

8 De jeugdleider zorgt ervoor dat hij en ouders niet te emotioneel 

betrokken raken bij het spel. Denk eraan: draag de club positief uit. 

9 De jeugdleider verzorgt het invullen van de formulieren. 

10 De jeugdleider staat open voor positieve kritiek vanuit het 

jeugdbeleidsplan. 

11 De jeugdleider verzorgt het materiaal op zaterdag. 

12 De jeugdleider regelt het vervoer voor uitwedstrijden. 

 

Heeft zitting in: 

3 De jeugdleider heeft regelmatig overleg met de hoofdtrainer over de te 

volgen speelwijze. 

4 De jeugdleider is aanwezig bij overlegsituaties met Hoofd 

Jeugdopleiding. 
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8.7 Administratief coördinator 
 
De administratief coördinator houdt zich primair bezig met de administratie 
rondom het verenigingsbeleid.  
 
Taken: 

1. De Administratief Coördinator legt verantwoording af aan de secretaris 

uit het bestuur en het Hoofd Jeugdopleiding. 

2. De Administratief Coördinator ondersteunt de commissie 

verenigingsbeleid met administratieve werkzaamheden, zoals: 

- samenstellen agenda van vergaderingen  

- uitnodigingen en notulen van vergaderingen 

- beheren actiepuntenlijst en jaaragenda 

- wijzigingen bijhouden beleidsplan 

- ondersteuning bieden bij het maken van presentaties 

3. De Administratief Coördinator zorgt dat de trainers en leiders voorzien 

worden van de benodigde adressen en telefoonnummers. 

 

Heeft zitting in: 

1 De Administratief Coördinator neemt, wanneer nodig, deel aan overleg 

tussen bestuurslid VTZ en HJO.  

2 De Administratief Coördinator neemt deel aan vergaderingen van de 

commissie verenigingsbeleid 

3 De Administratief Jeugd Coördinator neemt, wanneer nodig, deel aan 

het trainers/leiders overleg. 

4 De Administratief Coördinator neemt deel aan bijeenkomsten tussen 

jeugdkader en ouders. 

5 De Administratief Jeugd Coördinator neemt, wanneer nodig, deel aan de 

commissie technische voetbalzaken? 

 

9 Commissies 
 
Ten behoeve van de ondersteuning van de bestuursleden zijn diverse 
commissies ingesteld.  

 

9.1 Commissie voetbalzaken 
 

De commissie voetbalzaken bestaat uit een of meerdere personen. Zij zijn 
samen met het bestuurslid voetbalzaken verantwoordelijk voor de in de functie 
beschreven werkzaamheden (zie H2). Binnen de commissie zijn de 
verschillende taken verdeeld. 
 

9.2 Commissie technische voetbalzaken. 
 
De commissie technische voetbalzaken bestaat uit meerdere personen. Van 
deze commissie maken naast het bestuurslid technische voetbalzaken in ieder 
geval deel uit de Hoofdtrainers senioren, het Hoofd jeugdopleiding en de 
Hoofdtrainers jeugd.  
De commissie geeft advies over alle zaken die beschreven staan in de 
functieomschrijving van het bestuurslid technische voetbalzaken (zie H2). 
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9.3 Toernooicommissie 
 

Taken: 
1 De toernooicommissie verzorgt de organisatie van de thuistoernooien. 
2 De toernooicommissie verzorgt de organisatie van de uittoernooien. 
3 De toernooicommissie verzorgt de organisatie van de zaaltoernooien 
4 De toernooicommissie bepaalt de toernooidata van de uit- en 

thuistoernooien. 
5 De toernooicommissie is de contactpersoon naar het 4 tegen 4 toernooi 

bij DVC. 
6 De toernooicommissie regelt de scheidsrechters voor thuistoernooien. 
7 De toernooicommissie vervaardigt de toernooiboekjes. 
8 De toernooicommissie plaatst alle info over uit-, thuis- en 

zaaltoernooien op de SEP-site.  
9 De toernooicommissie vraagt aan de activiteitencommissie voor extra 

invulling aan toernooien, bijv. springkussen e.d.  
10 De toernooicommissie stelt een dagdeel verantwoordelijke aan en regelt 

toernooibegeleiders op de dag zelf. 
11 De toernooicommissie informeert de bar over de toernooien.  

 

9.4 Activiteitencommissie 
 
Taken 

Voor senioren: 
1 De activiteitencommissie organiseert de SEP jeugd nieuwjaarswedstrijd. 
 

Voor jeugdleden: 

1 De activiteitencommissie stuurt alles aan m.b.t. de SEP voorrondes voor 
de Delftse Penaltybokaal 

2 De activiteitencommissie organiseert de Delftse Penaltybokaal . 
3 De activiteitencommissie verzorgt het uitdelen, stimuleren en het 

ontvangen van alle zaken mbt grote clubactie.  
4 De activiteitencommissie organiseert de SEP jeugd Filmavond. 
5 De activiteitencommissie organiseert het Delftse Leiderstoernooi. 
6 De activiteitencommissie organiseert een activiteit in de Herfstvakantie. 
7 De activiteitencommissie regelt alles omtrent de Sinterklaasmiddag. 
8 De activiteitencommissie regelt het SEP E-jeugd Sinterklaaszwemmen 
9 De activiteitencommissie organiseert het SEP jeugd oliebollentoernooi. 
10 De activiteitencommissie verzorgt de gehele organisatie en aansturing 

voor het SEP jeugdkamp. 
11 De activiteitencommissie organiseert diverse slaapweekenden 
12 De activiteitencommissie organiseert voor de jongste jeugd het SEP  

paaseieren zoeken. 
13 De activiteitencommissie organiseert het SEP 4x4 schoolvoetbaltoernooi 
14 De activiteitencommissie regelt de uitstap buiten- of binnenland voor de 

oudere jeugd 
15 De activiteitencommissie organiseert een onderling (Champions League) 

toernooi aan het einde van het seizoen tot aan de vakantie. 
16 De activiteitencommissie organiseert de SEP viswedstrijd aan het einde 

van het seizoen. 
 

Voor alle leden: 

1 De activiteitencommissie organiseert de SEP familiedag aan het einde 
van het seizoen. 

 
Overige zaken die de activiteitencommissie voor de jeugd regelt zijn: 

- De verzorging van de pupil van de week op de wedstrijddag. 
- Trekking pupil van de week begin van het seizoen. 
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- Maken alle affiches, oorkondes, enz. voor pupil van de week.  
- Uitnodigen pupil van de week en doorgeven aan Adri Tetteroo. 
- Bijhouden E-spuiman formulieren & jeugdprijzen. 
- Regelen uitreiking jeugdprijzen op familiedag en aanschaf prijzen. 
- Organisatie en bezetting van promotiestand bij jaarlijks oogstfeest in 

Tanthof. 
- Algemene contacten met gemeente Delft mbt jeugd en sporten, 

mogelijkheden SEP.  
 

9.5 Commissie bestuurskamerdiensten (BKD) 
 
Om de goede gang van zaken te behartigen op wedstrijddagen is er een 
commissie bestuurskamerdiensten ingesteld. In deze commissie hebben 
personen zitting die per toerbeurt op wedstrijddagen aanwezig zijn in de 
bestuurskamer.  
  
Taken: 

1 De medewerker/ster bestuurskamerdienst (BKD) verzorgt voor 
zaterdagen en/of zondagen het ophangen van het wedstrijdoverzicht op 
div. plekken. 

2 De medewerker/ster BKD organiseert het onderzoek naar eventuele 
afkeuringen: 

a) op zaterdagochtend vroeg (bij Vitesse Delft navragen, bellen 
met tegenstanders e.d.). Wanneer een elftal afgekeurd wordt, 
bijvoorbeeld door een besluit van de scheidsrechter, wordt deze 
afkeuring zowel via de pc doorgegeven als via een ingevuld 
wedstrijdformulier die opgestuurd wordt). Hij/zij plaatst 
vervolgens op de SEP-site en de afgelastingen site het wel of 
niet doorgaan van deze wedstrijden (zat. ocht. 07:30 uur). Bij 
algehele afkeuringen hoeft verder geen actie worden 
ondernomen. 

b) Op zondagmorgen overleg met Gerrit van Sprang( consuls 
KNVB). Wedstrijden in de B-categorie worden naar kunstgras 
verplaatst.  

3 De medewerker/ster BKD geeft de uitslagen van de gespeelde 
wedstrijden door aan de bond via de PC. 

4 De medewerker/ster BKD vult de wedstrijdformulieren juist in en legt 
deze klaar voor opsturen naar de bond. 

5 De medewerker/ster BKD geeft begeleiding bij incidenten en de 
afhandelingen van formulieren. 

6 De medewerker/ster BKD is verder op de hoogte van het draaiboek, dat 
in de bestuurskamer ligt. 

 

9.6 Commissie verenigingsbeleid 
 
De commissie verenigingsbeleid heeft het doel om het beleid van de vereniging 
te bewaken. Daarnaast zorgt deze commissie ervoor dat het beleidsplan actueel 
blijft. In de commissie hebben een bestuurslid, het Hoofd Jeugdopleiding, de 
administratief coördinator en aan aantal onafhankelijke adviseurs zitting. Veelal 
krijgen zij input door een afgevaardigde uit te nodigen vanuit de verschillende 
commissies, aandachtspunten te bespreken, oplossingen aan te dragen aan het 
bestuur en dit te verwerken in het beleidsplan. 
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10 Communicatie 
 

10.1 Overleg 
 
Binnen de commissie technische voetbalzaken is er minimaal 2 maal per jaar 
overleg over de te varen koers. Op initiatief van het bestuurslid technische 
voetbalzaken kan besloten worden vaker bij elkaar te komen. Naast dit 
gezamenlijke overleg voert het bestuurslid technische voetbalzaken ook 
regelmatig voortgangsoverleg met de aangesteld hoofdtrainers cq 
begeleidingsteams.  
 
Op basis van het organisatiediagram (zie par. 2.1) vinden verschillende 
overleggen plaats. Een belangrijke overlegstructuur binnen de jeugd loopt 
bijvoorbeeld vanuit de volgende lijn: Bestuurslid VTZ – Hoofd Jeugdopleiding – 
Hoofdtrainers – Assistent trainers – Leiders.  
Een programmaoverzicht van alle kaderoverleg wordt in een apart document 
gegeven, dat jaarlijks wordt bijgehouden. 
 

10.2 Dialoog met ouders 
 
Binnen de jeugdafdeling is het doel om 2 keer per jaar een ouderavond te 
organiseren, 1 in de eerste week van het seizoen en een aan het eind van het 
seizoen.  
Tijdens de eerste avond kunnen de nieuwe leiders worden voorgesteld, de 
tweede is meer als evaluatie van het afgelopen seizoen bedoeld. 
Daarnaast kan tijdens de twee avonden een thema worden behandeld en een 
gastspreker worden uitgenodigd die kennis heeft van het te behandelen thema. 
 

10.3 Informatievoorziening 
 
De v.v. SEP kent drie vormen van informatievoorziening. Deze zijn: 

• De SEP Website http://www.vvsep.nl/ 
• Het clubblad ‘Het Seppertje’, deze is tevens te downloaden op de SEP 

website. 
• Informatieboekje (aanwezig in de bestuurskamer om aan ieder nieuw lid 

te geven). 
 

10.4 Het aannemen van een nieuw (jeugd)lid 
 
Alle kaderleden moeten een toekomstig lid welkom heten.  
Voor het inschrijven van een nieuw jeugdlid verwijst het kaderlid de ouder door 
naar de HJO, bestuurslid VZ of VTZ. 
Wanneer deze afwezig blijken te zijn, wordt een telefoonnummer van het 
nieuwe lid genoteerd, zodat de HJO of het bestuur van SEP er achteraan kan 
bellen. 
In inschrijfformulier is te vinden op de website, zie: 
http://www.vvsep.nl/pages/clubinfo/inschrijfformulier.php. 
 

10.5 Enquête  
 
Om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van onze club, is er de 
mogelijkheid om eens in de paar jaar een enquête met (meer)keuzevragen 
houden en te verspreiden aan leden, bestuursleden, jeugdkader, ouders van 
jeugdleden en jeugdleden zelf.  
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Hierin moeten minimaal de volgende 4 vragen behandeld worden: 
1. Wat zijn de sterke punten van de vereniging en waaruit blijkt dat? 
2. Wat zijn de zwakke punten van de vereniging en waaruit blijkt dat? 
3. Welke ontwikkelingen buiten de vereniging om bieden SEP kansen om 

zich te verbeteren? 
4. Welke ontwikkelingen buiten de vereniging om vormen een bedreiging 

voor SEP? 
 
Voor de jeugd kan de ouderavond dienen om bovengenoemde vragen aan bod 
te laten komen.  
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11 Aanbod activiteiten 
 

11.1 Trainingen en wedstrijden 
 
Onderstaande tabel geeft per categorie een overzicht van de trainingen,  de 
wedstrijden en toernooien.  
 
Senioren 

A-selectie senioren 
Training: wo. en vr. avond 
Wedstrijd: S.E.P 1: zondag: 14.00u 
 S.E.P. 2: zondag: 11.00u 
Start voorbereiding op het nieuwe seizoen: 1 week voor de Stad Delft Bokaal. 
Toernooien:  Joop Bol Toernooi. Week na het Stad Delft Bokaal. 
Bekervoetbal: S.E.P. 1: standaard bekercompetitie: di-zo-di. 
 S.E.P. 2: bekerpoule 
 
B-selectie senioren 
Training: wo. en vr. avond 
Wedstrijd: zondag: 11.00u/12.00u/1300u 
Start voorbereiding op het nieuwe seizoen: op vrijdagavond doorlopende 

training. Met ingang van laatste week vakantie basisscholen 
aanvang training.  

Toernooien: eind van het seizoen toernooi lagere seniorenteams. 
 
Damesteams 
Training: wo. en vr. avond 
Wedstrijd: zondag: 11.00u/1300u 
Start voorbereiding op het nieuwe seizoen: op vrijdagavond doorlopende 

training. Met ingang van laatste week vakantie basisscholen 
aanvang training.  

Toernooien: eind van het seizoen Stad Delft Bokaal voor dames teams. 

 
Jeugd 

A-jeugd: 
Training: ma. en do. avond 
Wedstrijd: zaterdagmiddag 
Start voorbereiding op het nieuwe seizoen: begin augustus 
Toernooien: einde seizoen 1 à 2, evt. in het buitenland 
 
B-jeugd: 
Training: ma. en do. avond 
Wedstrijd: zaterdagmiddag 
Start voorbereiding op het nieuwe seizoen: begin augustus 
Toernooien: einde seizoen 1 à 2, evt. in het buitenland 
 
C-jeugd: 
Training: ma. en wo. begin van de avond 
Wedstrijd: zaterdag rond het middaguur 
Start voorbereiding nieuwe seizoen: 2 weken voor de eerste bekerwedstrijd 
Toernooien: einde seizoen 1 à 2, evt. in het buitenland 
 
D-jeugd: 
Training: ma. en wo. begin van de avond 
Wedstrijd: zaterdag rond het middaguur 
Start voorbereiding nieuwe seizoen: 2 weken voor de eerste bekerwedstrijd 
Toernooien: einde seizoen 1 à 2, evt. in het buitenland 



 

 

 

 

Beleidsplan v.v. S.E.P. 

 

67 

E-jeugd: 
Training: ma. en wo. namiddag 
Wedstrijd: zaterdagochtend 
Start voorbereiding nieuwe seizoen: 2 weken voor de eerste bekerwedstrijd 
Toernooien: einde seizoen 1 à 2, niet in het buitenland 
 
F-jeugd: 
Training: ma. en wo. Namiddag 
De laatste 3 trainingen is er de mogelijkheid om mee te trainen met de hogere 
categorie voor het volgende seizoen. 
Wedstrijd: zaterdagochtend 
Start voorbereiding nieuwe seizoen: 2 weken voor de eerste bekerwedstrijd 
Toernooien: einde seizoen 1 à 2, niet in het buitenland 
 
mmF-jeugd: 
Training: Er wordt alleen getraind op de zaterdagochtend. Vanaf 

november wordt de gehele winter in de zaal getraind.  
Start voorbereiding op het nieuwe seizoen: 1 week voor ‘t begin vd scholen 

 

11.2 Nevenactiviteiten voor leden 
 
Er worden bij SEP zeer veel diverse activiteiten georganiseerd, zoals 
kaartavonden, carnaval, een filmavond, het Sinterklaasfeest, zwemmen, een 
jeugdkamp, een viswedstrijd en een familiedag. Een deel van de activiteiten 
wordt georganiseerd voor de senior leden. 
Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de SEP website 
http://www.vvsep.nl/. Klik hier verder naar activiteiten en dan naar jeugd. 
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12 Randvoorwaarden uitvoering beleidsplan 
 

12.1 Financiële positie 
 
Het bestuur stelt financiën beschikbaar ten bate van de uitvoering van het 
beleidsplan. Hierbij kan gedacht worden aan het aanstellen van hoofdtrainers, 
verzorgers, assistent-trainers, het Hoofd Jeugdopleiding, de financiering van 
activiteiten of materiaal. 
Het jeugdkader is geheel financieel afhankelijk van het hoofdbestuur van de 
vereniging. Zij heeft geen eigen budget.  
 

12.2 Materialen en accommodatie 
 
Voor een goede uitvoering van het voetbal dient het volgende materiaal 
aanwezig te zijn: 
 

• Per categorie voldoende ballen 
• Voldoende pilonnen in de kisten bij veld 2 en 5/6 
• Voldoende dopjes 
• Voldoende hesjes in minimaal 4 verschillende kleuren 
• Voldoende en in goede staat verkerende doelen en doeltjes 
• Voldoende opbergruimte voor ballen, pilonnen, dopjes en hesjes 
• Een ruimte met een wasmachine om hesjes en kleding te kunnen 

wassen 
• Voldoende ruimte om vochtige/natte hesjes uit te kunnen hangen 
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Bijlagen 

 
Bijlage I Verenigingsreglement 
 
Bijlage II Beoordelingsformulieren 
 
Bijlage III Overvlieg van E naar D 
 
Bijlage IV Draaiboek jeugdtoernooien 
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Bijlage I Jeugdreglement 
Op dit moment is het bestuur bezig om het jeugdreglement te herschrijven in 

een verenigingsreglement  

 
Geachte jeugdleden, ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Het volgende reglement bevat richtlijnen, gedragregels en tips voor 
jeugdspelers(sters) van de v.v. SEP.  
Het is in mei 1997 ingevoerd, in augustus 2003 herzien en in 2006 bijgesteld. 
Dit reglement is een leidraad voor de jeugdleden en hun ouder(s) en/of 
verzorger(s). Het is ingevoerd om een juiste en goede lijn te vormen in de 
opleiding van de jeugd van de voetbalvereniging SEP.  
Wij hopen op een juiste naleving van dit reglement. 
 

Wat betrekking heeft op de trainingen: 
 

1) Spelers(sters) dienen op tijd aanwezig te zijn voor trainingen. 
De mini mini F - pupillen kunnen op zaterdag een uurtje komen 
trainen. 
De mini F - , F - en E - pupillen hebben de mogelijkheid om tweemaal 
per week te komen trainen. Dit is op de maandag namiddag en de 
woensdag namiddag. 
De D - pupillen, C -, B - en A - junioren kunnen ook tweemaal per 
week komen trainen en wel op maandag- en woensdagavond. 

2) Vanaf de maand oktober t/m de maand maart is het dragen van een 
trainingspak tijdens de trainingen verplicht. 

3) De training gaat in principe altijd door, dus ook bij twijfelachtig weer. 
4) Afbellen voor trainingen doe je bij de hoofdtrainer. Zijn hierover geen 

afspraken gemaakt aan het begin van het seizoen dan dien je jezelf op 
de trainingsdag in de SEP-kantine af te melden.  

5) Bij iedere training kleedt je je om in de zelfde kleedkamer. De 
kleedkamer wordt op de eerste training bepaald. 
Iedere speler(ster) behoort zich te houden aan de indeling van de 
kleedkamers. 

6) Doe tijdens trainingen kettinkjes, horloges en andere voorwerpen, die 
voor een ander en ook voor jezelf een gevaar kunnen opleveren, af. 
Tape piercings af! 

7) Tijdens de trainingen mogen geen petjes worden gedragen. 
8) Tijdens de trainingen verwachten we dat je scheenbeschermers draagt. 
9) Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training. Niet altijd 

kan een trainer of leider erbij zijn, maar iedereen heeft het recht om 
rustig gebruik te kunnen maken van de kleedruimte. Ook zijn we zelf 
verantwoordelijk voor het gebruik van de kleedkamer. Houd deze dus 
netjes en heel. Gebruik de vuilnisbak als je iets weg wilt gooien. 

10) Voor de training kleed je je snel om en ga je naar het trainingsveld. 
Zorg dat je 5 minuten voor aanvang van de training gekleed op het veld 
aanwezig bent. Maak daar eerst een goede warming-up (in 
groepsverband als dit aan het begin van het seizoen zo afgesproken is) 
en ga niet onmiddellijk op goal schieten, want hierdoor is de kans op 
een spierblessure erg groot. 

11) Wanneer je je goed inzet tijdens de training, zal je beslist bezweet het 
veld verlaten. Daarom is douchen een normale zaak en we gaan ervan 
uit dat iedereen zich daaraan ook houdt. Vanaf de E – pupillen wordt 
hierop gelet en vanaf de D – pupillen is het verplicht. 
Het douchen is in eerste instantie voor de lichamelijke hygiëne. Het 
levert ook een bijdrage aan het verbeteren van het sociale contact. 
Tijdens het douchen is het dragen van slippers verplicht.    Kinderen 
beseffen dat ze, in ons geval, met een teamsport bezig zijn. Bij de mini 
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mini F, mini F en de F – pupillen zullen we het douchen na de trainingen 
ook stimuleren, maar nog niet verplicht stellen. 

12) We verwachten tijdens de trainingen spelers en speelsters die komen 
om lekker te voetballen en om wat te leren. Hierbij is plezier, inzet en 
interesse van groot belang. Een negatief gedrag wat invloed kan hebben 
op de groep is dus niet gewenst. Mocht dit toch voorkomen, wat we niet 
hopen, dan bestaat de mogelijkheid om van de training weggestuurd te 
worden. Let op! Dit kan gevolgen hebben voor het voetballen op de 
zaterdag. 

13) Na afloop van de woensdag training wordt bij het, in één leeftijdsgroep, 
hebben van meerdere teams, vanaf de D-pupillen bekend gemaakt in 
welk team je op zaterdag voetbalt. Ben je niet op de training aanwezig 
dan dien je zelf te informeren in wel team je op zaterdag voetbalt.  

14) Verwacht wordt dat een ieder mee helpt met het brengen naar het veld 
en terug brengen van het trainingsmateriaal. Eigen initiatief wordt 
hierin zeker toegejuicht. 

15) Ga na de training, vooral als het donker is, met z’n tweeën of met meer 
naar huis (dit geldt vooral voor jongere spelers). Laat je eventueel 
ophalen door ouder(s) en/of verzorger(s). 

 

Wat betrekking heeft op de wedstrijden: 
 

16) Iedere speler(ster) behoort op tijd aanwezig te zijn voor de wedstrijden. 
Dit om je als team goed voor te bereiden. 
 

Verzameltijden voor wedstrijden: 
Mini F -, F- en E- pupillen: Thuis: ½ uur voor aanvang  
  wedstrijd. 

Uit: 1 uur voor aanvang 
wedstrijd (Let op! Speel 
je in Delft dan ½ uur 
voor aanvang 
verzamelen bij de 
tegenstander). 

D – pup., C -, B – en A – junioren: Thuis: 1 uur voor aanvang 
  wedstrijd. 

Uit: 1½ uur voor aanvang 
wedstrijd (Let op! Speel 
je in Delft dan 1 uur 
voor aanvang 
verzamelen bij de 
tegenstander) 

Uitzondering op de regel is als, van tevoren door leider of trainer, een 
en ander anders wordt aangegeven. 

 
17) Iedere speler(ster) dient over een correct eigen SEP-tenue te 

beschikken; 
rood/geel horizontaal gestreepte sokken, een witte broek en een 
geel/rood/geel verticaal SEP-shirt. 

18) Tijdens de wedstrijden speel je niet met afgezakte kousen. 
Je draagt het shirt in de broek. 
Ook zorg je ervoor dat je geen afwijkende kleur broek draagt of een 
shirt met afwijkende opdruk ten opzichte van de rest van het team. 
Laat zien dat we op het veld een eenheid zijn!  

19) Het liefst zien wij zwarte voetbalschoenen.  
20) Mocht je niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd dan dien je af te 

bellen bij jouw leider/trainer (wat afgesproken is aan het begin van het 
seizoen) en wel op donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur.  
Bij overmacht toch nog zo snel mogelijk bellen.  
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Ga je op vakantie of een weekend weg geef dit dan vroegtijdig door. 
21) Doe ook tijdens wedstrijden kettinkjes, horloges en andere voorwerpen, 

die voor een ander en ook voor jezelf een gevaar kunnen opleveren, af.  
Tape piercings af! 

22) Ook tijdens de wedstrijden mogen geen petjes worden gedragen. 
23) Door de KNVB is gesteld dat je scheenbeschermers draagt. 
24) Verder wordt van de jeugd, vanaf de E-pupillen, verwacht dat ze tijdens 

wedstrijden niet in het voetbaltenue naar het veld toekomen. De 
voorbereidingstijd is onder andere om je om te kleden. Ook heeft dit 
wederom een grote bijdrage in het feit dat je aan een teamsport 
deelneemt.  

25) Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de wedstrijd. Niet altijd 
kan een trainer of leider erbij zijn, maar iedereen heeft het recht om 
rustig gebruik te kunnen maken van de kleedruimte. Ook zijn we zelf 
verantwoordelijk voor het gebruik van de kleedkamer. Houd deze dus 
netjes en heel. Gebruik de vuilnisbak als je iets weg wilt gooien. 

26) De dug-outs zijn tijdens wedstrijden bedoeld voor de reserve 
spelers(sters), trainers en leiders. Andere personen dienen op dat 
moment zich hier niet te bevinden. Van iedereen die niets direct met de 
wedstrijd heeft te maken wordt verwacht dat deze zich achter de 
veldafrastering bevinden. 

27) Voor het begin van de wedstrijd wordt onder leiding van de aanvoerder 
een gezamenlijke warming-up gemaakt.  

28) Wanneer je je goed inzet tijdens de wedstrijd, zal je beslist bezweet het 
veld verlaten. Daarom is douchen, met slippers aan, evenals bij de 
trainingen, een normale zaak en we gaan er van uit dat iedereen zich 
daaraan ook houdt.  
Evenals bij de trainingen wordt vanaf de E – pupillen hierop gelet en 
vanaf de D – pupillen is het verplicht. 
Het douchen is in eerste instantie voor de lichamelijke hygiëne. Het 
levert ook een bijdrage aan het verbeteren van het sociale contact. 
Kinderen beseffen dat ze, in ons geval, met een teamsport bezig zijn. 
Bij de mini – mini – F, mini – F en de F – pupillen zullen we het douchen 
na de wedstrijden ook stimuleren maar nog niet verplicht stellen. 

29) Tijdens wedstrijden kun je ook reserve staan. Dit is niet leuk maar het 
hoort erbij.  
Redenen voor een reservebeurt kunnen zijn: te weinig komen trainen, 
misdragingen, gewoon jouw beurt of net geblesseerd geweest enz. 

30) Mocht tijdens een wedstrijd een individuele speler of het gehele team 
door de scheidsrechter bestraft worden, dan zullen de consequenties 
voor diegene zijn welke dit aangaat. Ook boetes dienen door 
spelers(sters) zelf voldaan te worden!!!!!!!  

 

Wat betrekking heeft op algemene zaken: 
 

31) Het seppertje is het wekelijkse clubblad van de voetbalvereniging SEP. 
Hierin zijn, naast veel extra informatie, de aanvang- en verzameltijden 
van de wedstrijden terug te vinden. 
Mocht u het clubblad niet ontvangen of gaat U verhuizen, neem dan 
contact op met de fam. Noordhuizen, tel. 015 – 2571972 of stuur een 
e-mail naar: pnoordh@planet.nl. 

32) Mochten er meerdere teams binnen een leeftijdscategorie zijn, dan 
zullen we vanaf de E – pupillen selecteren. Dit is de meest vervelende 
factor van teamsporten, maar helaas noodzakelijk. Voetballen op je 
eigen niveau geeft ook meer plezier! Het selecteren van teams zal 
plaatsvinden op basis van de volgende factoren: voetbalcapaciteit 
(zowel technisch als tactisch), trainingsopkomst, mentaliteit en gedrag. 
Deze selectie wordt bepaald door de trainers, leiders en hoofd 
jeugdopleiding. 
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33) Bij uitwedstrijden, waarvoor niet voldoende vervoer aanwezig is, dient 
de speler(ster) of de verantwoordelijke voor deze ervoor te zorgen dat 
hij/zij over een goed vervoermiddel beschikt. 

34) De contributie dient ieder seizoen voor 1 augustus betaald te zijn. In de 
maand juni ontvangt u hiervoor een acceptgirokaart in de bus. 
Personen die later lid worden in het seizoen ontvangen een 
acceptgirokaart en deze dient binnen een maand na aanmelding betaald 
te zijn.  
Mocht iemand problemen hebben met het in één keer betalen van de 
contributie, dan kan altijd een regeling getroffen worden. Neemt u dan 
contact op met de penningmeester van de v.v. SEP; dhr. C.J. 
Noordhuizen. Deze is bereikbaar via tel. 015 – 2576345 of via e-mail: 
knoor@hetnet.nl  

35) Mocht een jeugdlid zijn lidmaatschap op willen zeggen dan dient dit 
schriftelijk te gebeuren bij de algemeen secretaris van de v.v. SEP; 
mevr. M. La Croix, adres Dr. Schaepmanstraat 121, 2612 PL te Delft. 

36) Iedere speler(ster) dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechters, leider(s), trainer(s) en publiek. 
Voetballen is een teamsport, waarbij we allemaal op elkaar aangewezen 
zijn en we dus ook allemaal wel eens fouten maken. Daarvoor moeten 
we begrip hebben. 
Zo maakt een scheidsrechter meestal veel minder fouten dan welke 
speler dan ook! Leg je dus neer bij zijn beslissingen.  
Respecteer ook je tegenstander.  
Toon sportiviteit na afloop van een wedstrijd door de handen te 
schudden en elkaar te bedanken. 

37) Het gebruik of het bezit van vuurwerk is verboden op het sportpark.  
38) Een trainer/leider kan een kind en/of een ouder / verzorger aanspreken 

op zijn/haar gedrag. 
39) Verzorg je voetbalkleding en voetbalschoenen. 

Voetbalschoenen moet je elke keer na gebruik schoonmaken en 
regelmatig invetten.  
Voetbalkleding na gebruik direct thuis afgeven voor de was.  
Maak vrijdagavond je voetbaltas in orde, zodat je op zaterdag niets 
vergeet en niet in tijdnood komt. 
Bedenk wel dat jij moet voetballen en niet je vader/moeder of 
verzorger(ster). Dus jij moet je tas zelf controleren of alles er wel inzit. 
Wanneer er spullen ontbreken, loop je de kans dat je niet kunt 
voetballen en dat wil je toch niet! 

40) Als er problemen zijn met medespelers, leiders, trainers of je kunt je 
niet vinden met bepaalde regels, probeer dan in overleg met de trainer 
en/of de leider deze problemen op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je 
altijd contact opnemen met het hoofd jeugdopleiding of het bestuurslid 
technische voetbalzaken. Let dus goed op deze volgorde. De aard en 
omvang zal dan door een van deze personen worden samengevat. Blijkt 
dit naar eigen mening een ernstig probleem, dan zal ook het dagelijks 
bestuur hiervan op de hoogte gebracht worden en zullen zij zich 
uitspreken over een te nemen sanctie. In andere gevallen zal hoofd 
jeugdopleiding in samenspraak met bestuurslid voetbalzaken en de 
betreffende hoofdtrainer de strafmaat bepalen. 

41) Het gebruik van tabakswaren in de kleedkamers is niet toegestaan. 
Drugs zijn verboden op het sportpark! 

42) Bij een algehele afkeuring door de KNVB district WEST II, is er op de 
zaterdag een schaduwprogramma. 
Kijk dus altijd goed in het clubblad wat het schaduwprogramma inhoudt! 

43) Als je buiten de voetbalvereniging om deelneemt aan andere 
voetbalactiviteiten, laat dit dan even weten bij je  
trainer en/of leider. 

44) Het is NIET toegestaan om zonder toestemming bij een andere 
voetbalclub mee te voetballen of deel te nemen aan trainingen. 
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Bijlage II Beoordelingsformulieren 
 
Er zijn een aantal handvatten voor hoofdtrainers om gericht te monitoren hoe 
de (jeugd)spelers zich ontwikkelen. Voor het beoordelen van deze ontwikkeling 
kunnen een tal van zaken voor zowel spelers als keepers worden gemonitord.  
De verzamelde gegevens kunnen prima gebruikt worden bij de overdracht naar 
een volgende trainer van een hogere categorie. Gestreefd wordt om 2 maal per 
seizoen (november en mei) een meetpunt vast te leggen. 
 
Vanaf 2012 zal gebruik worden gemaakt van het digitale programma TALENTO. 
 
De hoofdtrainers/keeperstrainers zullen beginnen met het bijhouden / 
vastleggen van gegevens. De gegevens zullen niet op het veld, maar alleen als 
hulpmiddel achteraf gebruikt worden. 
Ook voor leiders zal het programma worden aangeboden om het vrijwillig te 
kunnen gebruiken. 
Vanaf de D-jeugd kan geleidelijk de informatie op een informele manier aan de 
jeugdspelers overgedragen worden. 
 
De belangrijkste punten die kunnen worden gemonitord, worden in 
onderstaande voorbeeldformulieren gegeven. 
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SEP beoordelingsformulier SPELER

ALGEMEEN

Persoonsgegevens van het kind

naam:

adres:

telefoonnummer:

jongen / meisje, team …

geboortedatum:

lid sinds:

vorige vereniging

gespeeld in:

positie(s):

links / rechts / tweebenig: [ evt. foto vd speler ]

bijzonderheden:

Beoordeeld door:

naam hoofdtrainer:

seizoen:

invuldatum formulier:

datum vorige formulier:

bijzonderheden:

TECHNIEK

Aan-/meenemen o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..

  a Aannemen rechts

     Aannemen links

  b Meenemen rechts

     Meenemen links 

Stoppen

  a Op het lichaam

  b Op het bovenbeen

  c Op de voet

Koppen

  a Afzet rechts

  b Afzet links

    Koptechniek

    Timing

Duel om de bal

  a Bloktackle rechts

     Bloktackle links

  b Sliding rechts

     Sliding links

  c Duel  1 : 1

Trappen

 a Wreeftrap rechts

    Wreeftrap links

 b Binnenkant voet rechts

    Binnenkant voet links

 c Volley rechts

    Volley links

Balvaardigheid

 a Kappen / draaien

 b Schijnbeweging

 c Schijntrap

 d Jongleren

Afwerken

 a Strafschop

 b Binnen 16 meter-gebied

 c Buiten 16 meter-gebied

zoz  
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SPELINZICHT

Balbezit o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..
 a Opbouwen / Verplaatsen spel

 b Vrijlopen

 c Spelbedoeling algemeen (Balbezit houden,

 ruimte groot houden/maken, scoren)

Balbezit tegenpartij

 a Dekken tegenstander

 b Voorkomen/afschermen dieptepass

 c Spelbedoeling algemeen (Bal veroveren, 

 ruimte klein maken/houden, scoren voorkomen)

Omschakeling balbezit 

a Spelbedoeling algemeen (van BB-> BBT).

  (Direct storen, ruimte klein maken, scherp dekken

  in de omgeving vd bal, afschermen in de ruimte)

b Spelbedoeling algemeen (van BBT-> BB).

  (Direct diep/breed aanspeelbaar, ruimte groot maken,

  controleren van de bal )

LICHAMELIJK

o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..
Uithoudingsvermogen bij duurloop

Uithoudingsvermogen bij interval

Snelheid

  a loopsnelheid

  b handelingssnelheid

  c reactiesnelheid

Lenigheid

Kracht

PSYCHOLOGISCH / ALGEMENE VAARDIGHEDEN

o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..

Motivatie / spelplezier

Inzet / wil hard werken

Doorzettingsvermogen

Lef / toont initiatief

Is creatief

Concentratie

Zelfvertrouwen

Kan zich in de ander verplaatsen

COMMUNICATIE & GEDRAG

o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..
Kan luisteren

Omgang

a met medespelers:

b met de leiding:

c met de tegenstanders:

Invloed van:

  a coach

  b vrienden / ouders / publiek

  c medespelers

  d tegenstanders

Sportiviteit  
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SEP beoordelingsformulier KEEPER

ALGEMEEN

Persoonsgegevens van het kind

naam:

adres:

telefoonnummer:

jongen / meisje, team …

geboortedatum:

lid sinds:

vorige vereniging

gespeeld in:

positie(s):

links / rechts / tweebenig: [ evt. foto vd keeper ]

bijzonderheden:

Beoordeeld door:

naam keeperstrainer:

naam hoofdtrainer:

seizoen:

invuldatum formulier:

datum vorige formulier:

bijzonderheden:

TECHNIEK

Vangen o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..

  a Oprapen

  b Onderhands

  c Blokkeren - omarmen op buik / borst

  d Boven het hoofd

Vallen

  a Vallen rechts

  b Vallen links

  c Duiken rechts

  d Duiken links

Stuitballen

  a Op het lichaam

  b Naast het lichaam

Verwerken

  a Over het doel tippen

  a Zijwaarts over de achterlijn tippen / slaan

  b Stompen

Terugspeelbal

  a Aanname rechts

  b Aanname links

  c Trappen rechts

  d Trappen links

Uitgangshouding

  a Bal binnen schietafstand

  b Bal dicht bij de keeper ( duel 1 : 1 )

  c Bal ver van het doel

  d Terugkomen in uitgangshouding

Duel om de bal

  a Duel 1 : 1

  b Spelersvaardigheden buiten 16 meter

Voetenwerk

 a Voorwaarts

 b Zijwaarts

Springen / sprongkracht

 a Eenbenig voorwaarts rechts

 b Eenbenig voorwaarts links  

 

 



 

 

 

 

Beleidsplan v.v. S.E.P. 

 

79 

Werpen

 a Rollen

 b Slingerworp

 c Strekworp

Trappen

 a Volley

 b Drop-kick

 c Roll-kick

 d Doeltrap

SPELINZICHT

Balbezit o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..
 a Opbouwen - keuze trappen of werpen

 b Opbouwen - moment van trappen of werpen

 c Meespelen / aanbieden aan medespeler in balbezit

Balbezit tegenpartij - direct gevaar (dicht bij het doel)

 a Positiespel / opstelling schoten op doel

 b Duel 1:1 (bal tussen aanvaller en keeper)

 c Vrije trap (tegen)

 d Duel in de lucht (hoekschop / voorzetten)

 e Penalty (tegen)

 f Leiding geven / coachen

Balbezit tegenpartij - indirect gevaar

 a Positiespel / opstelling

    (diepteballen, binnen / buiten 16-meter)

 b Leiding geven / coachen

LICHAMELIJK

o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..

Uithoudingsvermogen

Snelheid

  a loopsnelheid

  b handelingssnelheid

  c reactiesnelheid

Lenigheid

Kracht

PSYCHOLOGISCH / ALGEMENE VAARDIGHEDEN

o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..
Motivatie / spelplezier

Inzet / wil hard werken

Doorzettingsvermogen

Lef / toont initiatief

Is creatief

Concentratie

Zelfvertrouwen

Kan zich in de ander verplaatsen

COMMUNICATIE & GEDRAG

o m v rv g nvt Opmerkingen over ontwikkeling, gemaakte afspraken, mening kind etc..

Kan luisteren

Omgang

a met medespelers:

b met de leiding:

c met de tegenstanders:

Invloed van:

  a coach

  b vrienden / ouders / publiek

  c medespelers

  d tegenstanders

Sportiviteit  
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Bijlage III Overvlieg van E naar D 
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Inhoudsopgave 

 
 
 
Voorwoord  
 
Het speelveld  
 
Nieuwe spelregels  
 
Buitenspel  
 
Wat zijn hoofdmomenten  
 
Spelsysteem  
 
Teamtaken  
 
Voetbaltermen  
 
Tot slot  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Beleidsplan v.v. S.E.P. 

 

82 

Voorwoord 
 
 
Beste voetballer/voetbalster, 
 
Binnenkort zal jij gaan meespelen met de overvliegcompetitie. Deze competitie 
is er om E-pupillen, die volgend seizoen naar de D-pupillen overkomen, alvast 
een beetje te laten wennen aan het spelen op een heel veld. Maar niet alleen de 
grootte van het veld zal anders zijn, er zijn namelijk ook nieuwe spelregels die 
je moet leren, zoals buitenspel.  Ook bestaat je team dan niet meer uit 7 maar 
uit 11 man. 

 
 

 
 
 
Om jullie alvast een klein beetje te helpen hebben we een boekje gemaakt. 
Door het lezen van dit boekje weet je dan bij de eerste wedstrijden van de 
overvliegcompetitie alvast een klein beetje wat er allemaal veranderd. Maar 
natuurlijk gaan we je bij de wedstrijden ook helpen en alles  nog eens goed 
uitleggen. Je hoeft het boekje dus niet uit je hoofd te leren. 
En als je bij het lezen vragen heb kan je altijd naar je trainer of leider gaan of 
misschien vind je papa, mama of je grotere broer het wel leuk om je een beetje 
te helpen. 
 
We vinden het hartstikke leuk dat je straks bij de D-pupillen gaat voetballen. 
Spannend hoor op een groot veld. We hopen dat je het net zo naar je zin gaat 
krijgen als bij de E-pupillen. Want het belangrijkste bij voetballen is de P van 
plezier. En weet je, als je voetballen leuk vindt, ga je ‘t vanzelf vaker doen, ook 
thuis of op straat met vriendjes. Je techniek wordt dan steeds beter waardoor je 
nog langer een bal kan hooghouden en nog beter een schijnbeweging kan 
maken. Zo hebben de meeste goede topvoetballers ’t geleerd. 
 
 
Veel leesplezier en hopelijk heb je er wat aan.  
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Het speelveld 
 
In de spelregels van de KNVB wordt uitgelegd hoe een voetbalveld er precies uit 
moet zien.  
 
De lengte ligt tussen de 100 en 105 meter. 
De breedte ligt tussen de 64 en 75 meter. 
 
De doelen moeten 7 meter en 32 centimeter breed zijn en 2 meter 44 
centimeter hoog.  
Ze staan in het midden van de doellijnen (achterlijn). 
 
Doelgebied: 18,32 meter bij 5,50 meter. 
 
Strafschopgebied: 40,32 meter bij 16,5 meter. 
Het strafschoppunt (of penaltystip) is 11 meter vanaf de doellijn.  
 
De hoekschopgebieden zijn de 4 hoeken van het veld waar de hoekschop of 
corner wordt genomen. (Bij de D-pupillen wordt die halverwege 1e paal en 
hoekvlag genomen).  
Op de hoekpunten staan de hoekvlaggen. 

 
 

 
 
 
 

100 -110 m 
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Nieuwe spelregels 
 
Als je van E-pupil overkomt naar de D-pupillen krijg je te maken met nieuwe 
spelregels. Wat je bij de E-pupillen nog wel mocht, mag nu ineens niet meer 
zoals bijvoorbeeld een terugspeelbal op de keeper. Bij de E-pupillen mocht de 
keeper de bal gewoon met zijn handen pakken en dat mag nu ineens niet meer. 
We hebben in ’t kort de belangrijkste veranderingen voor je opgeschreven, 
maar de aller moeilijkste spelregel, “buitenspel”,   
gaan we helemaal apart aan je uitleggen op de volgende bladzijde. 
Het is de moeilijkste spelregel en niet alleen voor de spelers 
en scheidsrechter maar ook voor de toeschouwers. 
Gelukkig zijn er grensrechters die de scheidsrechter helpen. 
  
 
 
 
 
 
 

 E-pupillen D-pupillen 

Veld grootte half veld heel veld 

Aantal spelers 7 11 

Wedstrijdduur 2 x 25 min 2 x 30 min 

Buitenspel nee ja 

Grensrechters nee ja 

Achterbal keeperbal schieten vanaf de grond rand 
16 m. 

Cornerbal Variërend 10-15m.  halverwege 1e paal en 
hoekvlag 

 
Keepersregels 
 

• Terugspelen op de keeper ?  
De keeper mag een terugspeelbal niet meer met z’n handen pakken. Als 
een speler van vv SEP de bal naar de keeper schiet mag hij wel mee 
voetballen en de bal dus (weg)schieten. 
Ook een inworp van een speler van vv SEP mag de keeper niet meer in 
zijn handen pakken. 
 

• Wanneer mag de keeper de bal wel pakken ? 
- Als de bal van de tegenstander komt. 
- Als de bal per ongeluk door de voet van een speler van vv SEP bij 

de keeper komt 
- Als een speler van vv SEP de bal terug speelt met een lichaamsdeel 

boven de knie zoals: hoofd, borst of bovenbeen. 
 

•  De 6 seconde regel: 
Als de keeper de bal in de handen heeft mag hij deze maximaal 6 
seconden in z’n handen vasthouden.  
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Buitenspel 
 
Grondregel buitenspel 
 
Een speler staat buitenspel als hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is 
dan de bal en de voorlaatste tegenstander. 
Dat is een beetje moeilijk te begrijpen, maar het plaatje hieronder laat zien wat 
er bedoeld wordt. De speler met rugnummer 10 speelt de bal naar speler met 
rugnummer 7. Deze speler staat buitenspel omdat hij, op het moment van 
spelen, voorbij de voorlaatste verdediger  
van de tegenpartij staat. De voorlaatste verdediger is (vaak) een veldspeler, de 
laatste verdediger is (vaak) de keeper. 
 

 
 
 
Uitzondering: 
 
• Dit geldt alleen niet als speler met nummer 7 op eigen helft zou hebben 
gestaan. Je kan    

   namelijk nooit buitenspel staan als je op je eigen speelhelft staat. 
• Het zou ook geen buitenspel zijn geweest als hij gelijk had gestaan met de 
voorlaatste    

   verdediger. 
 
Indirecte vrije trap na buitenspel  
 
Als de scheidsrechter fluit voor “strafbaar” buitenspel, krijgt de andere partij 
een indirecte vrije trap mee. De scheidsrechter steekt dan z’n arm omhoog tot 
het moment dat de bal door een andere speler (tegenpartij of teamgenoot) 
wordt aangeraakt of tot het moment waarop de bal het speelveld verlaat. 
 
Buitenspel op “moment” van spelen  
 
Het moment van spelen is wanneer een medespeler de bal schiet (dus een pass 
geeft). 
Het moment waarop de scheidsrechter de situatie van een aanvaller beoordeelt 
is, 
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het moment waarop één van zijn medespelers de bal speelt ( zie situatie 1) en 
niet het moment waarop de aanvaller de bal ontvangt ( zie situatie 2). 
 

 

 

 
 
 
In het plaatje hierboven is te zien dat speler 9 dus geen buitenspel staat. 
 
Speler 9 staat geen buitenspel omdat hij, op het moment dat de bal gespeeld 
wordt, niet voorbij de voorlaatste verdediger van de tegenpartij staat. Je kan 
dus alleen maar buitenspel staan op het moment dat de bal gespeeld wordt.  
 
Strafbaar en niet-strafbaar buitenspel 
 
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft als hij, op het 
moment dat de bal wordt gespeeld door een medespeler, meedoet aan de 
aanval. 

 

 
 

Wanneer een speler 
buitenspel staat (zie 
de meest linkse 
speler) maar niet 
meedoet aan het spel, 
staat hij niet 
strafbaar buitenspel. 
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Spelhervattingen waarbij je nóóit buitenspel kan staan 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Een speler die de 
bal ontvangt uit een 
doeltrap, kan niet 
buitenspel staan. 

Ook uit een ingooi 
kun je nooit 
buitenspel staan. 

Een speler kan niet 
buitenspel staan als 
hij de bal ontvangt 
uit een corner. 
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Wat zijn de hoofdmomenten? 
 
Wat zijn nou weer hoofdmomenten? Heeft het iets met koppen te maken? Is 
het een moment in het voetbal dat je iets met je hoofd moet doen? 
 

 
 
Nee, het heeft niets met koppen te maken! Met hoofdmomenten bedoelen we 
in het voetbal de belangrijkste momenten. Een belangrijke moment is natuurlijk 
als jouw ploeg de bal heeft want dan kan je gaan aanvallen en proberen om een 
doelpunt te gaan maken. 
Dat moment noemen we in voetbaltermen: BALBEZIT   
 
Maar een ander belangrijk moment is natuurlijk als de tegenstander de bal 
heeft want dan moet je proberen te voorkomen dat ze een doelpunt maken en 
dan moet je proberen de bal weer terug te krijgen.  
Dat moment noemen we in voetbaltermen: BALBEZIT TEGENSTANDER 
 
En dan hebben we ook nog de momenten dat de tegenstander de bal heeft en 
jouw ploeg hem weer verovert, maar natuurlijk ook andersom als jouw team de 
bal heeft en hem weer kwijt raakt. Die twee momenten noemen we met een 
duur woord: OMSCHAKELING maar daar wordt in de C-junioren meer 
aandacht aan gegeven.  
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Spelsysteem 
 
Je zal vast wel eens op tv hebben gezien of gehoord dat Ajax of Feyenoord in 
een soort systeem speelt. Met het systeem bedoelen ze hoe de spelers op het 
veld staan bij balbezit en hoe de spelers staan bij balbezit tegenpartij. Nou heb 
je een heleboel spelsystemen en ook de D-junioren van vv SEP spelen in zo’n 
spelsysteem namelijk 1-3-4-3. Dat houdt in 1 keeper; 3 verdedigers; 4 
middenvelders; 3 aanvallers (zie afbeelding). 
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Teamtaken 
 
Wat moet je doen bij balbezit 
• veld groot maken, in de breedte en in de lengte; 
• op iedere positie van het veld moet een speler staan;  
• verzorgt voetbal van achteruit, dus opbouwen en niet ballen naar voren 

wegperen; 
• wel altijd eerst kijken of je de bal vooruit kan spelen; 
• toon lef , durf te voetballen en durf een tegenstander te passeren; 
• probeer geen balverlies te lijden anders kunnen we niet scoren  
 
Wat moet je doen als de tegenstander de bal heeft 
• veld klein maken, in de lengte en in de breedte;  
• bij balverlies zo snel mogelijk weer de bal veroveren, liefst daar waar je 

hem verliest 
• vooruit verdedigen, druk op de speler in balbezit dus niet achteruit lopen;  
• verdedigen doe je met 11 man dus ook de voorhoede, blijf zo lang mogelijk 

nuttig; 
• geen overtredingen (is geen fair-play en we komen dan ook niet in balbezit)  
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Voetbaltermen 
 
Voetbaltermen is een ander woord voor voetbaltaal. In het voetbal hebben we 
namelijk een eigen taaltje en daar komen best wel gekke woorden in voor. Er 
zullen dingen geroepen die je nu misschien nog niet begrijpt maar je zal zien 
dat je straks als je wat ouder bent vanzelf de taal gaat spreken. Zo leer je 
naast ’t Engels , Duits en Frans ook voetbaltaal te spreken. Natuurlijk gaan we 
je net als op school je ook hierbij helpen. En mochten wij een woord gebruiken 
die je nog niet kent, dan kan je ’t altijd vragen want met vragen wordt je alleen 
maar slimmer en een vraag is nooit dom ! 
 
We zullen een paar voetbaltermen in dit boekje zetten die je dan alvast kan 
lezen. Waarschijnlijk heb je er al een paar geleerd in de E-pupillen en misschien 
ken je ze wel allemaal. Maar wat zeker is, is dat er bij de D-pupillen een paar 
voetbaltermen bij komen die je nog niet eerder gehoord heb. Dit komt omdat je 
bij de D-pupillen nieuwe regels heb en omdat je op een groot veld speelt met 
11 spelers. Maar die voetbaltermen gaan we niet allemaal noemen hoor, want 
het zijn er een heleboel en er komen er eigenlijk ook steeds nieuwe bij. Een 
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de “panna”. Een panna is een beweging, 
waarbij één voetballer/ster de bal tussen de benen van de tegenstander door 
poort. De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde panna is dat de 
poortende speler zelf balbezit houdt na zijn beweging.  
 
 
 
 
 
 
 
Algemene voetbaltermen  
As van het veld Dat is het midden van het veld in de lengte van het veld. 

Dus de lijn van de ene penalty stip, naar de middenstip, 
naar de andere penalty stip. 

Diep In de richting van het doel van de tegenstander. 
Breed Naar de zijkant of in de breedte richting van het veld. 
  
Let op! Je kan breed en diep spelen maar ook lopen. 
 
Groot maken Als je gaat aanvallen, moet je ’t veld groot maken en 

verder uit elkaar spelen, om meer ruimte voor de aanval 
te krijgen.  

Klein maken Als je gaat verdedigen moet je ’t veld klein maken in 
breedte en lengte, zodat het verdedigen makkelijker 
wordt. 

Coachen De trainers coachen de spelers, maar heel belangrijk is 
dat ook spelers elkaar coachen. Dan bedoelen we dat je in 
de wedstrijd elkaar aanpraat en dus elkaar helpt. 
Bijvoorbeeld door de bal te vragen als je vrij staat of door 
je medespeler te waarschuwen als hij wordt aangevallen. 

 
Voetbaltermen bij verdedigen 
Naar binnen Richting de as van het veld lopen om het veld klein te 

maken 
Knijpen Is hetzelfde als naar binnen en dus naar de as van het 

veld lopen om het veld kleiner te maken 
Kantelen Naar de balkant (de kant waar de bal is ) lopen als deze 

aan de andere kant is 
(In)zakken  Mee terug komen om het speelveld klein te maken en te 

helpen met verdedigen 
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Druk geven Naar de tegenstander toe gaan die in balbezit is 
 
Voetbaltermen bij aanvallen  
Naar buiten Richting de zijlijn van het veld lopen om ruimte te maken 

(wanneer jouw team de bal heeft). 
Vooractie Loopactie waarbij je je tegenstander probeert kwijt te 

raken 
Pass Het spelen van de bal. 
Rust (of tijd) Dit wordt geroepen door de trainers of medespelers en 

betekent dat je de tijd hebt en niet gehaast moet spelen. 
Je wordt dus ook niet aangevallen. 

Open/doordraaien Er zit geen tegenstander in je rug en je heb dus de tijd 
om door te draaien zodat je met je gezicht naar het doel 
van de tegenstander komt. 

Actie Passeren van je tegenstander 
Aansluiten Wanneer de bal bij de voorhoede spelers is moet het 

middenveld en de verdediging doorschuiven en meedoen 
met de aanval. De tegenstanders zullen dan terug moeten 
anders staan ze buitenspel wanneer ze de bal krijgen. 

 
 
Nou dit waren een paar voetbaltermen maar er zijn er nog véél meer. Als je er 
ééntje  hoort en je weet niet wat het betekent, dan moet je ’t maar aan ons 
vragen zodat je straks de voetbaltaal goed beheerst en kan spreken. 
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Tot slot 
 
Wij hopen dat we je met dit boekje een beetje op weg hebben kunnen helpen 
voor als je straks als D-pupil gaat voetballen. We hebben natuurlijk maar een 
heel klein beetje kunnen vertellen en waarschijnlijk heb je nog best wel vragen. 
Als je vragen hebt dan kan je die altijd aan de trainers of leiders of andere 
Seppers stellen want iedereen binnen SEP wil je hierbij heel graag helpen.  
Wij wensen je verder nog heel veel jaren voetbalplezier bij vv SEP. 
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Bijlage IV Draaiboek jeugdtoernooien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAAIBOEK 

JEUGDTOERNOOIEN 

VV SEP DELFT 



 

 

 

 

Beleidsplan v.v. S.E.P. 

 

95 

 

Inhoudsopgave 
1.   Data vaststellen 

2.   Veld- en poule-indeling 

3.   Uitnodigingen 

4.   Toernooibeurs 

5.   Contacten 

6.   Informatie 

7.   Bekers en vaantjes 

8.   Scheidsrechters 

9.   Overige vrijwilligers 

10.  Overige activiteiten 

11.  Programmaboekjes 

12.  Schema’s enz. 

13.  Overige voorbereidingen 

14.  Velden, kleedkamers, ballen en hesjes 

15.  Ontvangsttafel 

16.  Wedstrijdtafel 

17.  Afloop 

Bijlagen 
A.  Gegevens thuistoernooien 2011 

B.  Veldindeling en indeling scheidsrechters 

C.  Voorbeeld wedstrijdschema 

D.  Uitnodiging SEP-toernooien 2011 



 

 

 

 

Beleidsplan v.v. S.E.P. 

 

96 

 
1 Data vaststellen 
Stel in overleg met Vitesse Delft de data voor de thuistoernooien vast. Houdt 
hierbij rekening met de door de KNVB vastgestelde data voor 
competitiewedstrijden (zie speeldagenkalender West II). Stem hierbij ook gelijk 
af welke velden beschikbaar zijn op deze data. Uitgangspunt is dat de 
toernooien voor de A- en B-junioren op een vrijdagavond gehouden worden en 
de toernooien voor de C-junioren en pupillen op een zaterdag gehouden worden. 
Actie: Michel Koreneef 

 

2 Veld- en poule-indeling 
Stel de veldindeling vast en bepaal welke teams/poules op welke tijden gaan 
spelen. Uitgangspunt is dat een toernooi 2 uur (zaterdag) of 2½ uur (vrijdag) 
duurt en dat de poules voor de E-, F- en MF-pupillen uit 5 teams bestaan en de 
poules voor de D-pupillen en junioren uit 4 teams bestaan. 
Actie: Willem Bongaards 

 

3 Uitnodigingen 
Stel aan de hand van de vastgestelde data en de vastgestelde poules een 
uitnodiging aan andere verenigingen op. Vermeldt hierbij tevens de klassen 
voor de betreffende poules. Verstuur de uitnodiging per e-mail aan de 
verenigingen. 
Actie: Willem Bongaards 

 

4 Toernooibeurs 
Bezoek de toernooibeurs die jaarlijks (september) bij SV Wippolder wordt 
gehouden. Probeer hier teams uit te wisselen met andere verenigingen voor de 
thuis- en uittoernooien. Stel vooraf een schema op voor zowel de thuis- als 
uittoernooien. Probeer bij het vullen van de toernooien zoveel mogelijk de 
klasse-indeling te volgen, zeker voor de hoger spelende teams. 
Uitgangspunt voor de uittoernooien is dat de A- en B-junioren 1 uittoernooi 
(normaal gesproken het Ad Post toernooi bij DHL) spelen en de C-junioren en 
pupillen 2 uittoernooien spelen.  
Houdt voor de uittoernooien ook weer rekening met de door de KNVB 
vastgestelde data voor competitiewedstrijden (zie speeldagenkalender West II) 
en met feestdagen en vakanties. 
Let bij het inschrijven op uittoernooien ook op de duur van het toernooi. 
Meestal duurt een toernooi een ochtend of een middag, maar sommige 
toernooien duren een hele dag. Zeker voor de jongere jeugd is dit te lang! 
Naast de toernooien in de zomer worden er ook in de winter toernooien 
gehouden. Zo organiseert Delft de jaarlijkse C-cup en DHC de jaarlijkse D-cup 
(begin januari). Daarnaast wordt tijdens de kerstvakantie een aantal 
zaaltoernooien georganiseerd. Bedenk dat hiervoor niet alle spelers en 
begeleiders beschikbaar zijn in verband met vakanties. 
Actie: Willem Bongaards en Henk Hutten 

 

5 Contacten 
Probeer zoveel mogelijk contact te houden met andere verenigingen (e-
mail/telefoon), eventueel ook alvast voor het volgende seizoen. Werk de 
contactpersonenlijst steeds bij met namen, e-mailadressen, enz. 
Actie: Willem Bongaards 

 

6 Informatie 
Stel de barcommissie, jeugdcommissie, hoofdtrainers, leiders, enz. in kennis 
van de toernooidata (via e-mail, postvakjes en persoonlijk contact). Werk ook 
de informatie bij op de website en evt. het seppertje. 
Actie: Willem Bongaards 
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7 Bekers en vaantjes 
Bepaal zo’n 2 maanden van tevoren hoeveel bekers er benodigd zijn en welke 
tekst erop moet komen. Uitgangspunt is dat elk deelnemend team een beker 
krijgt. Voor de A-junioren (en als die er niet zijn de B-junioren) is er tevens een 
wisselbeker beschikbaar: de CESIO-trofee (vergeet niet het naamplaatje van de 
vorige winnaar te bestellen). De MF-, F- en E-pupillen ontvangen eveneens een 
vaantje (of ander aandenken). 
De bekers enz. worden doorgaans voor alle SEP-evenementen tegelijk besteld 
bij de fima Hofman (Pijnacker). Vraag wel eerst via internet bij een aantal 
winkels een vrijblijvende offerte op ter vergelijking van de prijzen die Hofman 
vraagt. 
Actie: Michel Koreneef en Willem Bongaards 

 

8 Scheidsrechters 
Begin zo’n 2 maanden van tevoren met het werven van de scheidsrechters voor 
de thuistoernooien. Gebruik hiervoor de namenlijst met scheidsrechters van 
voorgaande jaren en plaats een oproep in het Seppertje en op de website. Zorg 
ervoor dat de scheidsrechters vooraf de benodigde informatie (instructies en 
tijden) ontvangen. 
Actie: Willem Bongaards en Henk Hutten 

 

9 Overige vrijwilligers 
Probeer naast de scheidsrechters ook andere vrijwilligers te regelen voor 
bijvoorbeeld het in orde maken van de velden, de ontvangsttafel, de 
wedstrijdtafel, de prijsuitreiking, enz. 
Actie: Willem Bongaards en Henk Hutten 

 

10 Overige activiteiten 
Het is gebruikelijk om na afloop van de toernooien op vrijdagavond een disco te 
regelen om zo de spelers, begeleiders en supporters wat langer binnen te 
houden. Voor de zaterdag is er een luchtkussen beschikbaar. Bedenk of er nog 
andere activiteiten aangeboden kunnen worden. Bedenk hiervoor wel dat je dan 
ook extra mensen nodig hebt. 
Actie: Michel Koreneef en ? 

 

11 Programmaboekje 
Stel een programmaboekje samen met daarin de belangrijkste informatie voor 
de toernooidagen, zoals reglementen, bereikbaarheid, tijden, poule-indeling, 
veldindeling, enz. Probeer ook adverteerders vast te leggen om zo wat extra 
middelen binnen te krijgen. 
Verstuur zo’n 2 weken van tevoren de programmaboekjes digitaal aan de 
deelnemende verenigingen en de leiders van de SEP-teams. Laat ook – in 
overleg met Joop Zuydgeest –  papieren exemplaren (voor elk deelnemend 
team 1, plus wat reserve exemplaren) drukken. Deel deze uit op de 
toernooidagen. 
Actie: Willem Bongaards en Joop Zuydgeest 

 

12 Schema’s enz. 
Zorg ervoor dat alle benodigde schema’s enz. voor de toernooidagen zelf 
beschikbaar zijn. Hierbij gaat het om: 

• wedstrijdschema’s 

• uitslagenlijsten 

• veldindeling 

• kleedkamerindeling 

• scheidsrechtersindeling 

• wedstrijdkaartjes 

• enz. 

Actie: Willem Bongaards 
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13 Overige voorbereidingen 

Maak de dag vóór de toernooien alvast de setjes voor de verenigingen en 
scheidsrechters klaar. Voor de scheidsrechters gaat het dan bijv. om instructies, 
wedstrijdkaartjes, schrijfplankje, pen, fluitje, stopwatch, consumptiebonnen enz. 
Voor de verenigingen gaat het dan bijv. om programmaboekje, 
consumptiebonnen, vaantjes, enz. 
Actie: Willem Bongaards en Henk Hutten 

 

14 Velden, kleedkamers, ballen en hesjes 
Maak op de toernooidagen zelf de velden in orde. Houdt hierbij rekening met de 
verschillende speltypen: MF-pupillen op een kwart veld, E- en F-pupillen op een 
half veld en D-pupillen en junioren op een heel veld. Houdt gedurende de 
zaterdag ook iemand beschikbaar die na afloop van de eerste 2 dagdelen de 
velden hierop naloopt. 
Actie: ? 

Maak op de dag zelf de kleedkamers in orde. Open alle (beschikbare) 
kleedkamers en loop deze even na. Bevestig op de deuren de lijst met namen 
van de verenigingen voor de betreffende kleedkamers. Hang de 
kleedkamerindeling beneden in de hal en bij de ontvangsttafel. 
Actie: ? 

Maak op de dag zelf per veld een tas klaar met daarin de wedstrijdballen en 
hesjes. Let er goed op dat elke categorie zijn eigen bal(maat) heeft. Zet de 
tassen bij de ontvangsttafel. 
Actie: ? 

 

15 Ontvangsttafel 
Maak op de dag zelf de ontvangsttafel in orde. Zorg hierbij dat de 
ontvangsttafel gescheiden is van de wedstrijdtafel (in verband met drukte 
tijdens de prijsuitreiking). Zet de bordjes met ‘ontvangsttafel’ duidelijk 
herkenbaar neer, eventueel gescheiden voor verenigingen en scheidsrechters. 
Stal de setjes en tassen voor de verenigingen en scheidsrechters voor het 
betreffende dagdeel alvast uit (dat scheelt een hoop zoekwerk). 
Actie: ? 

 

16 Wedstrijdtafel 
Maak op de dag zelf de wedstrijdtafel in orde, bij voorkeur vóór de 
bestuurskamer. Hang de wedstrijdschema’s/uitslagenlijsten voor het betref-
fende dagdeel op. Stal de bekers voor het betreffende dagdeel uit. 
Actie: Willem Bongaards en Henk Hutten 

Zorg ervoor dat de omroepinstallatie werkt, er een microfoon aanwezig is 
(prijsuitreiking) en duidelijk is waar de EHBO-koffer staat. 
Actie: Willem Bongaards en Henk Hutten 

Probeer de wedstrijdtafel steeds bereikbaar te houden en houdt zoveel mogelijk 
mensen uit de bestuurskamer. 
Actie: Willem Bongaards en Henk Hutten 

Verwerk de binnengekomen uitslagen direct op de 
wedstrijdschema’s/uitslagenlijsten. Zorg ervoor dat dit door 1 (en dezelfde) 
persoon gebeurt! Als de wedstrijdtafel door 2 mensen bemand is, houdt dan 
een schaduwlijst bij ter controle. 
Actie: Willem Bongaards en Henk Hutten 

Doe de prijsuitreiking direct na afloop van de wedstrijden. Let hierbij wel even 
goed op of er teams zijn die nog strafschoppen moeten nemen. Bedank tijdens 
de prijsuitreiking de teams, maar ook de scheidsrechters en (bar)vrijwilligers. 
Actie: ? 

 

17 Afloop 
Loop na afloop van het laatste dagdeel de velden en kleedkamers na. 
Actie: allen 
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Bijlage A Gegevens thuistoernooien 2011 

 
Zaterdag 28 mei:   Vrijdag 27 mei: 
� C-junioren en pupillen  �      B-junioren 

� 5 velden    �      2 velden 

� 21 poules    �      2 poules 

� 98 teams    �      8 teams 

� 182 wedstrijdjes   �      12 wedstrijdjes 

� 900 spelertjes   �      100 spelers 

Deelnemende verenigingen (tot nu toe): 
� VV SEP (Delft) 

� DVV Delft (Delft) 

� DVC (Delft) 

� SV Wippolder (Delft) 

� VV Wilhelmus (Den Haag) 

� VUC (Den Haag) 

� KRSV Vredenburch (Rijswijk) 

� VV Verburch (Poeldijk) 

� VV Maasdijk (Maasdijk) 

� VV Oliveo (Pijnacker) 

� SV TOGB (Berkel) 

� SV DSO (Zoetermeer) 

� VV Meerburg (Zoeterwoude) 

� DOCOS (Leiden) 

� Xerxes (Rotterdam) 

� PSV Poortugaal (Rotterdam) 

� VV Capelle (Capelle) 

� CVV Jodan Boys (Gouda) 

Onder voorbehoud: 
� UVS (Leiden) 

� SV Nieuw Sloten (Amsterdam) 

Invullen poules: 
Voor de pupillen zijn er al genoeg inschrijvingen om alle teams een serieus 
toernooi te laten spelen, met uitzondering van de F1 en D2 (allebei pas 1 
tegenstander).  Voor de junioren loopt het nog niet storm met de inschrijvingen: 
alleen voor de B1-poule zijn (op dit moment) voldoende inschrijvingen. Dit 
komt waarschijnlijk doordat veel verenigingen hun eigen toernooi ook op 28 
mei houden. Het wordt nog een hele uitdaging om alle poules vol te krijgen. 
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Bijlage B  

 

Veldindeling 

VELD 2 VELD 3 VELD 4 VELD 5 VELD 6 

MF1 F1 F3 F5 
ZA 09.00 - 11.00 MMF 

MF2 F2 F4 F6 

E1 E3 E5 
ZA 11.30 - 13.30 D3G D1 

E2 E4 E6/E7 

ZA 14.00 - 16.00 C3G C1 MC1 C2 D2 

VR 18.30 - 21.00 - B1 MB1 Training Training 

 

Indeling scheidsrechters 

  

  

VELD 2 VELD 3 VELD 4 VELD 5 VELD 6 

1+2 3+4 9+10 13+14 17+18 
ZA 09.00 - 11.00 - 

5+6 7+8 11+12 15+16 19+20 

25+26 29+30 33+34 
ZA 11.30 - 13.30 21+22 23+24 

27+28 31+32 35+36 

ZA 14.00 - 16.00 37+38 39+40 41+42 43+44 45+46 

VR 18.30 - 21.00 - 47+48 49+50 - - 
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Voetbalvereniging Sport en Plezier Delft 
www.vvsep.nl 

 

Beste sportvrienden, 
 
Graag nodigen wij jullie hierbij van harte uit om deel te nemen aan onze jeugdtoernooien in 2011.  
Net als voorgaande jaren zal het toernooi voor de B-junioren op de vrijdagavond plaatsvinden,  
met aansluitend disco. De pupillen en C-junioren mogen hun kunsten op de zaterdag komen  
vertonen. De toernooien duren ca. twee uur met drie of vier korte wedstrijdjes.  
Elk deelnemend team krijgt na afloop een beker.  
 
01 Meisjes B1 hoofdklasse 27 mei 2011 18.30 u. – 21.00 u. 3 x 23 minuten 
02 B1 2e klasse 27 mei 2011 18.30 u. – 21.00 u. 3 x 23 minuten 
03 Meisjes C1 1e klasse 28 mei 2011 14.00 u. – 16.00 u. 3 x 18 minuten 
04 C1  3e klasse 28 mei 2011 14.00 u. – 16.00 u. 3 x 18 minuten 
05 C2  6e klasse 28 mei 2011 14.00 u. – 16.00 u. 3 x 18 minuten 
06 C3 (gemengd) 6e klasse 28 mei 2011 14.00 u. – 16.00 u. 3 x 18 minuten 
07 D2 5e klasse 28 mei 2011 14.00 u. – 16.00 u. 3 x 18 minuten 
08 D1  3e klasse 28 mei 2011 11.30 u. – 13.30 u. 3 x 18 minuten 
09 D3 (gemengd) 8e klasse 28 mei 2011 11.30 u. – 13.30 u. 3 x 18 minuten 
10 E1 3e klasse 28 mei 2011 11.30 u. – 13.30 u. 4 x 10 minuten 
11 E2  5e klasse 28 mei 2011 11.30 u. – 13.30 u. 4 x 10 minuten 
12 E3 6e klasse 28 mei 2011 11.30 u. – 13.30 u. 4 x 10 minuten 
13 E4 8e klasse 28 mei 2011 11.30 u. – 13.30 u. 4 x 10 minuten 
14 E5 9e klasse 28 mei 2011 11.30 u. – 13.30 u. 4 x 10 minuten 
15 E6/E7 9e klasse 28 mei 2011 11.30 u. – 13.30 u. 4 x 10 minuten 
16 F1 2e klasse 28 mei 2011 09.00 u. – 11.00 u. 4 x 10 minuten 
17 F2 5e klasse 28 mei 2011 09.00 u. – 11.00 u. 4 x 10 minuten 
18 F3 6e klasse 28 mei 2011 09.00 u. – 11.00 u. 4 x 10 minuten 
19 F4 8e klasse 28 mei 2011 09.00 u. – 11.00 u. 4 x 10 minuten 
20 F5 10e klasse 28 mei 2011 09.00 u. – 11.00 u. 4 x 10 minuten 
21 F6 10e klasse 28 mei 2011 09.00 u. – 11.00 u. 4 x 10 minuten 
22 MP1 (8-tal) 1e klasse 28 mei 2011 09.00 u. – 11.00 u. 4 x 10 minuten 
23 MP2 (8-tal) 2e klasse 28 mei 2011 09.00 u. – 11.00 u. 4 x 10 minuten 

 

Inschrijvingen kan je sturen/mailen/bellen naar: 
 
VV SEP Delft, Jeugdtoernooien,  
 
t.a.v. Willem Bongaards,  
Wilhelminalaan 10, 2625KH  Delft.   
015-2617944 / 06-42091919.   
anenwillem@kpnmail.nl 
 
Hopelijk tot ziens en met vriendelijke groet,    
 
Willem Bongaards  

 

 

 

 
 

 
 

 


