
Technisch beleidsplan  

 

jeugdafdeling S.V.E.B. en Sporting S.T. 

Versie 28 mei 2019 

 

1. Inleiding 

De jeugdafdelingen van S.V.E.B. en Sporting S.T. werken al een aantal jaren samen. 

Die samenwerking is de laatste jaren steeds meer en intensiever geworden. Vandaar 

dat we zaken vast willen leggen in een algemeen “jeugdplan” en een “technisch 

beleidsplan”.  

In het technisch beleidsplan leggen we vast, hoe we het op voetbalgebied gaan doen. 

De waarom, hoe, wat en wie zullen aan bod komen. 

 

 

2. Waarom een technisch beleidsplan? 

Beide verenigingen zijn echte amateurverenigingen die voetballers en voetbalsters 

uit alle vier de dorpen op elk niveau en in gewenste vorm een podium willen bieden. 

Voor de een is dat prestatief en voor de ander recreatief. Door het samenvoegen van 

de jeugdafdeling kunnen we beter aan bovenstaande voldoen. We hebben de jeugd 

meer te bieden. 

Dit plan geeft een richting aan. 

 

De doelstellingen die we hiermee nastreven: 

- Spelen op een zo hoog mogelijk niveau 

- Opleiden en ontwikkelen van spelers 

- Goede doorstroming van jeugd naar senioren 

- Spelers een prestatief en een recreatief podium bieden 

- Attractief voetballen 

- Plezier en respect in het voetbal 

 

3. Hoe 

De jeugdafdeling wordt beter georganiseerd. De taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden worden per functie opgesteld. De commissie zal het algemeen 

jeugdplan en het technisch beleidsplan bewaken. 

 

Naast de jeugdafdeling zelf, zal er ook geïnvesteerd worden in trainers en 

begeleiders. We willen de jeugd onder deskundige leiding opleiden om zo hoog 

mogelijk te kunnen voetballen. Dit alles binnen de mogelijkheden van de hoofd 

verenigingen. De invulling is aan het kader. We leggen ons niet vast op bepaalde 

speelstijlen. We willen hier flexibel in zijn, maar zeker niet vrijblijvend. 

 



Bij de JO7 t/m de JO10 leggen we de nadruk op plezier. Wij willen deze jeugd 

enthousiast maken voor het spel. Deze jeugd zal in eerste instantie ingedeeld worden 

op dorp (Broekhuizen / Broekhuizenvorst versus Swolgen / Tienray). 

 

Vanaf de JO11 gaan we voor het eerst teams (eventueel) mixen. Op deze leeftijd start 

het onderscheid tussen prestatief en recreatief. Dit podium willen we deze jeugd 

bieden. 

 

Van de JO13 t/m de JO19 gaan wij steeds meer de nadruk leggen op het ontwikkelen 

van vaardigheden, karakter, nemen van verantwoordelijkheid en het spelen in 

systemen.  

 

Door middel van het voetbal en door middel van andere activiteiten proberen we de 

jeugd te binden aan onze vereniging(en). Daarnaast hopen we dat de leden actief 

betrokken zijn en blijven tijdens hun carrière.  

 

4. Wat 

Wat gaan we op technisch gebied doen? Allereerst de structuur vastleggen van de 

technische commissie. In deze commissie zitten naast het hoofd technische zaken de 

4 coördinatoren en deze groep aangevuld met jeugdtrainers bovenbouw. 

 

Daarnaast gaan we het beleidsplan vormgeven op een aantal onderdelen: 

- indeling teams 

- doorschuiven van spelers 

- regeling meiden 

- keepers training 

- opleiden kaderleden 

- overgang van jeugd naar senioren 

- oefenstof 

 

N.b. de karakter eigenschappen van spelers in een bepaalde leeftijdscategorie 

worden in een bijlage uitgebracht. Deze kunnen (nieuwe) trainers en leiders ten alle 

tijden raadplegen om zaken specifiek af te stemmen op die leeftijdscategorie. 

 

Tenslotte is een taakgebied van de technische commissie het aanstellen van trainers 

en leiders (in samenspraak met de hoofdbesturen). 

 

5. Wie 

In de technische commissie zit naast het hoofd technische zaken de 4 coördinatoren. 

Hieraan toegevoegd de verantwoordelijke uit beide besturen die voetbalzaken onder 

hun verantwoordelijkheid hebben.  

Deze groep kan advies vragen aan de jeugdtrainers. 

  



BELEIDSPLAN 

* Indeling teams 

De verantwoordelijkheid voor het indelen van de teams ligt bij de coördinatoren. Die maken 

een voorstel richting de technische commissie. De basis voor de indeling van de teams 

gebeurd op leeftijd. Op basis hiervan worden de teams samengesteld. We proberen zoveel 

mogelijk de team indelingen van de KNVB te volgen. Echter kunnen we elk jaar hiervan 

afwijken. Nadat de grove indeling is gemaakt op basis van leeftijd, wordt er ook naar 

individuen gekeken. Het verschil in prestatief en recreatief komt hier tot uitdrukking. Er is 

niks mooiers als met je leeftijdsgenoten die hetzelfde niveau hebben te voetballen. 

 

Bij de jongste jeugd (tot en met JO10) is de randvoorwaarde dat ze in eigen dorp spelen. Hier 

worden de spelers in principe dus niet gemixt. Op verzoek kan dit echter altijd. 

 

We proberen tevens om elk team met een “minimale” bezetting in te delen. Het heeft geen 

zin om teveel spelers in een team te zetten, dan komt men niet genoeg aan spelen toe. 

Mochten er teams in de problemen komen (blessures etc.) dan kunnen we altijd 

doorschuiven van onderuit. 

Iedere speler heeft recht op speeltijd elke wedstrijd, indien men zich netjes aan de normen 

en waarden van de club heeft gehouden. 

Met de indeling gebeurd dus veel in overleg, zowel met spelers als met de trainers en 

leiders. Uiteindelijk beslist de TC waar men speelt. 

 

* Doorschuiven van spelers 

Door het per team niet al te ruim indelen van spelers, zal er regelmatig doorgeschoven 

moeten worden. De betere spelers kunnen vervolgens zich ontwikkelen bij een oudere 

lichting.  

Het doorschuiven naar senioren gebeurd in de basis pas na de winterstop.  

 

* Regeling meiden 

Er zijn steeds meer meisjes die voetballen. Meiden mogen 1 jaar langer in een bepaalde 

leeftijdscategorie uitkomen. In principe willen we de meisjes tot en met de JO15 in de jeugd 

laten voetballen. Dit om de overstap van jeugd naar senioren zo makkelijk mogelijk te 

maken. Uiteraard wordt ook hier naar het individu gekeken. Als speelsters eraan toe zijn om 

de overstap eerder te maken, dan is dit mogelijk. Dit is dus niet het geval als er een tekort 

aan speelsters bij de senioren is. 

 

* Keepers training 

Ook bij de jeugd willen we de keepers minimaal 1x per week laten begeleiden door een 

keepers trainer. De intentie is om de keepers gezamenlijk te laten trainen: 

- JO19 + JO17 

- JO15 + JO13 

- JO11 



De lagere teams kunnen in overleg ook in aanmerking komen voor keeperstraining. Echter 

bij deze jeugd heb je vaak spelers en speelsters die nog niet de vaste keeper zijn. 

 

* Opleiden kaderleden 

Binnen beide verenigingen stimuleren we dat interne mensen een opleiding volgen. Hier zijn 

speciale regelingen voor. 

 

Daarnaast maken we regelmatig gebruik van externen om de coaches en leiders op te leiden.  

De bijlage “kenmerken per leeftijdscategorie” geeft inzicht in de jeugd.  

 

Ook maken we gebruik van middelen van de KNVB, zoals de Rinus app of informatie 

bijeenkomsten. 

 

* Overgang van jeugd naar senioren 

De regeling van de meisjes naar de dames is al beschreven onder het kopje regeling meiden. 

 

De overgang van de JO19 naar de senioren proberen we zo goed mogelijk te begeleiden. 

Allereerst proberen we de jeugd zo lang mogelijk bij de jeugd te houden, mits dit niet ten 

koste van de ontwikkeling gaat. We proberen ieder jaar een JO19 samen te stellen. Voor de 

winterstop zullen de spelers de senioren in principe niet uithelpen. Na de winterstop wel. 

Tevens zullen alle spelers die het seizoen erop de overstap maken elke eerste dinsdag van de 

maand meetrainen met de selectie. Dit om alvast te ervaren hoe dit is. 

Daarnaast zullen na de winsterstop de spelers ook mee mogen met het 1e of 2e team van 

hun vereniging. Dit alles gebeurd in overleg tussen de trainer van de JO19 met de 

hoofdtrainers van beide verenigingen. De belasting zal in de gaten gehouden worden en de 

spelers moeten het verdienen om met de senioren mee te mogen. De trainer van de JO19 

bepaald, al kunnen de hoofdtrainers altijd hun voorkeur geven. Als de hoofdtrainers er niet 

gezamenlijk uitkomen met de trainer van de JO19, dan ligt de beslissing bij de TC. 

 

Het is mogelijk dat een speler halverwege het seizoen al de overstap maakt van de jeugd 

naar de senioren. De ontwikkeling van de speler is hierin leidend. Als iemand hieraan toe is, 

dan zal dit vanuit de trainer van de JO19 aangekaart worden. De beslissing ligt bij de TC. 

 

* Oefenstof 

We maken inmiddels gebruik van de Rinus app. Tevens doen we regelmatig circuit 

trainingen. De coördinatoren van de onder- en bovenbouw bewaken dit. Daarnaast is er 

diverse oefenstof op internet te vinden, of men kan gebruik maken van elkaars kennis en 

kunde.  

 

 


