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Inhoudsopgave samenvatting jeugdvoetbalbeleidsplan 

 

Hierbij treft u de samenvatting van ons jeugdvoetbalbeleidsplan aan. Naast dat dit 

plan ons beleid voor de lange termijn uitwerkt, zijn hierin ook onze speerpunten voor 

de komende periode van drie jaar (2017-2020) opgenomen. Dit document is de 

samenvatting van het uitgebreide jeugdvoetbalbeleidsplan en bevat de belangrijkste 

elementen van het uitgebreide plan. Dit uitgebreide document is, op aanvraag, bij de 

leden van de jeugdcommissie te verkrijgen.  
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Voorwoord 

Voor u ligt het Jeugdvoetbalbeleidsplan 2017-2020 van SV Meerkerk. Dit prachtige document is 
een update van het Jeugdbeleidsplan 2013-2016, welke is herschreven door de heren Gijsbert 
Bruijnes en Gert-Jan Koekkoek.  De heren hebben aan de hand van enkele keuzemogelijkheden, 
die zij hebben voorgelegd aan verscheidene leden van onze vereniging en ouders/verzorgers, 
de onderwerpen uitgediept.  
 
Aan de orde kwamen o.a. het selectiebeleid, communicatie, opleiding en omgangsvormen. 
Vooral het selectiebeleid is een onderwerp wat elk jaar weer de gemoederen aardig kan 
bezighouden binnen onze mooie vereniging. Nauw verbonden daarmee is dan ook de 
communicatie tussen de betrokken spelers en ouders aan de ene kant en de trainers en 
Jeugdcommissie aan de andere kant. Het oude JBP vroeg daarom een dusdanige aanpassing, 
zodat voor de toekomst het selectiebeleid en de indelingen soepeler zouden moeten gaan 
verlopen. 
 
Daarom is begrip voor een keuze, in welke vorm dan ook, dat deze geaccepteerd wordt door 
ons allen en dat hopelijk gepaard mag gaan met goede en vriendelijke omgangsvormen.  
 
Verder is in dit nieuwe JBP de visie voor de langere termijn uiteengezet, waarin voorwaarde is 
dat onze jeugd een goede en plezierige voetbaltoekomst tegemoet mag zien. Welke gepaard 
moet gaan, zoals gezegd, met veel plezier met elkaar, maar vooral ook met het voetbal zelf. 
Het plezier in het voetbalspelletje moet de basis vormen. Waar een gedegen opleiding zeker 
niet mag ontbreken. Daarom achten wij het van groot belang dat de trainers vanaf de JO13 van 
een behoorlijk niveau zijn, zodat onze jeugdspelers zich goed kunnen ontwikkelen, om zo een 
vlotte doorstroming te geven naar onze uiteindelijke seniorenteams. Dit nieuwe JBP is daarmee 
een fantastisch handvat om te hanteren om zo onze jeugdopleiding op niveau te krijgen dan 
wel te houden. 
 
Een ander belangrijk onderdeel in het nieuwe JBP is pesten en pestgedrag. Wij kunnen ons als 
vereniging, denken wij, gelukkig prijzen, dat pesten binnen onze vereniging nauwelijks aan bod 
komt. Er wordt in het JBP uitvoerig stil gestaan bij pesten, omdat het een belangrijk onderdeel 
is binnen onze samenleving. Het is daarom voor ons allen van groot belang hierop te blijven 
toezien en pestgedrag, indien dit ergens de kop opsteekt, direct onder de aandacht te brengen.  
Voetbal geeft ons allen enorm veel plezier, pesten kan dat 100% omdraaien. Laat ons allen 
hiervoor waken! Maar zoals gezegd, dit JBP verwoord heel goed hoe hier mee te handelen. Dus 
is het nieuwe JBP niet alleen voetbalinhoudelijk, maar zeker ook een goede leidraad voor hoe 
wij als leden met elkaar om moeten gaan in sociaal opzicht. 
 
Laten wij allen trachten te handelen in de geest van dit nieuwe JBP. Het is geen wetboek, dit 
plan geeft ons alleen maar richting en koers en de zittende Jeugdcommissie doet haar uiterste 
best het eenieder naar haar of zijn zin te maken. 
 
Henk-Jan van Zandwijk 
Jeugdvoorzitter SV Meerkerk 
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Van de schrijvers… 
Het afgelopen half jaar hebben wij, Gert-Jan en Gijsbert, met veel enthousiasme aan de 
hernieuwde versie van het jeugdvoetbalbeleidsplan van onze mooie vereniging gewerkt. Wij 
hebben er de afgelopen negen maanden hard aan gewerkt om dit plan tot een succes te maken. 
Niet alleen door ervoor te zorgen dat het plan de inhoud heeft waar we als vereniging wat mee 
kunnen, maar ook door het met een modulaire opbouw een praktisch werkbaar stuk te maken.  
 
Dit hadden wij niet alleen gekund. We danken in het bijzonder iedereen die ons in de 
oriëntatiefase te woord wilde staan. Alle interviews waren van enorme waarde om een zo breed 
mogelijk beeld te krijgen van wat er binnen onze vereniging speelt. Ook de leden van de 
jeugdcommissie en het bestuur willen wij danken voor de frisse en kritische blik om dit plan 
nog scherper op papier te krijgen.  
 
Wij hopen van harte dat dit plan de jeugdafdeling van onze vereniging wederom een stap verder 
kan helpen. Dit zodat onze jeugdspelers zich met plezier als voetballer kunnen blijven 
ontwikkelen en wij de talenten van de toekomst een prachtig podium geven.  
 
Belangrijkste doel is nu alle onderdelen van dit plan ook een plaats in de vereniging te geven, 
zodat het niet een stoffig stuk wordt dat in een ladekast verdwijnt. Hier hebben wij de hulp 
van iedereen voor nodig. Mogen wij dan ook op jouw/uw hulp rekenen?  
 
Gert-Jan Koekkoek en Gijsbert Bruijnes 
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Doelstellingen 

De inhoudelijke uitwerking van het jeugdvoetbalbeleidsplan is gebaseerd op een visie voor onze 
jeugd voor de lange termijn, welke in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is uitgewerkt. 
Vanuit de voor dit plan gehouden interviews is een drietal deelonderwerpen naar voren 
gekomen dat wij de komende drie jaar specifieke aandacht willen geven. Deze zijn in het 
tweede gedeelte van dit hoofdstuk beknopt toegelicht.  
 
Algemene doelstelling jeugd SV Meerkerk  
Het jeugdvoetbal vormt de bakermat van ons onbetaalde selectievoetbal. Voor onze vereniging 
is het dan ook cruciaal om onze jeugd een goede voetbaltoekomst te bieden. Voetbal en plezier 
gaan hierbij hand in hand. Dit betekent dat wanneer een jeugdlid zich inschrijft bij SV Meerkerk 
hij of zij zowel de mogelijkheid krijgt aangeboden om te voetballen, alsook om deel te nemen 
aan onze eigen jeugdopleiding/ontwikkelingstraject om het plezier in het spel én de 
voetbalprestaties te optimaliseren.   
 
De hoofddoelstelling van onze jeugdopleiding is: SV Meerkerk wil zoveel mogelijk kinderen uit 
Meerkerk en omliggende dorpen “leren voetballen”. Dit gaat om het ontwikkelen van voetbal-
handelingen op het gebied van aanvallen, verdedigen en omschakelen. Plezier staat in het 
uitoefenen van de sport centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat het plezier wordt vergroot als 
kinderen zich ontwikkelen, zowel individueel als met elkaar. In dit jeugdvoetbalbeleidsplan 
wordt in de komende hoofdstukken dan ook nader ingegaan op voetbalinhoudelijke zaken, 
waarbij we de factor plezier zeker niet uit het oog verliezen. 
 
De algemene doelstelling van SV Meerkerk is ons uitgangspunt voor de lange termijn. Hiermee 
kunnen we in continuïteit trots blijven op onze vereniging. Het jeugdvoetbal en de ontwikkeling 
van jeugdspelers is echter complex en hier komen er veel verschillende facetten bij kijken. Dit 
beperkt zich niet alleen tot de fysieke, voetbaltechnische ontwikkeling. De jongste 
jeugdspelers zitten immers in een heel andere levensfase dan de jeugdspelers die op het punt 
staan naar de senioren over te gaan. Ook aan deze meer pedagogische aspecten wordt in het 
jeugdvoetbalbeleidsplan aandacht besteed. 
 
Focusgebieden jeugdvoetbalbeleidsplan 2017-2020 
Voor de komende periode is sprake van een drietal focusgebieden:  
 

Voetbal staat centraal - In dit jeugdvoetbalbeleidsplan willen we de aankomende drie jaar 
stappen maken in het (verder) professionaliseren van de opleiding. Wij gaan aan de slag met 
gebieden van aandacht per leeftijdscategorie. Aandachtpunten die zijn gebaseerd op 
onderzoek, gecombineerd met ervaringen vanuit de praktijk, welke zijn afgestemd op de 
leeftijd typische kenmerken van onze kinderen. Trainers krijgen de vrije hand hier concrete 
invulling aan te geven. Zij worden hierbij gefaciliteerd met voorbeeldtrainingen en een 
sparringpartner vanuit de jeugdcommissie. 
 

Selectiebeleid - Het tweede focusgebied is het selectiebeleid. In dit plan is uitgebreid 
uitgeschreven hoe wij hier de komende periode mee om zullen gaan binnen de vereniging.  
 

Facilitering begeleiders - Om te presteren en onze spelers goed te kunnen ontwikkelen wil SV 
Meerkerk hiervoor de faciliteiten bieden. De komende drie jaar willen wij onze spelbegeleiders 
meer gestructureerd de kans bieden zich te ontwikkelen. Denk hierbij aan cursussen voor 
scheidsrechters, trainers en keeperstrainers. 
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Opleiding  

Voetballen, met plezier, is het uiteindelijke hoofddoel van dit jeugdvoetbalbeleidsplan. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op hoe wij onze jeugdleden leren voetballen. Per leeftijdscategorie 
hebben wij één hoofddoelstelling en de aandachtspunten geformuleerd voor de drie 
belangrijkste aspecten van het voetbal: aanvallen, verdedigen en omschakelen. Hiermee weten 
de trainers en ouders/verzorgers waaraan wordt gewerkt. In deze samenvatting beperken wij 
ons tot de hoofddoelstellingen. In het uitgebreide plan zijn De aandachtspunten voor ieder van 
de drie aspecten verder uitgewerkt.  
  
Pupillen 
De periode dat kinderen pupillen worden genoemd is van 5 tot en met 13 jaar. In deze leeftijd 
maken de kinderen een mooie ontwikkeling door. Van het spelen in een fantasiewereld waar 
het ‘ik’ centraal staat, naar het beter leren beheersen van voetbalhandelingen en het spelen 
met elkaar. De beginselen van het samen leren aanvallen en het samen leren verdedigen staan 
centraal. In onderstaande tabel vatten wij de aandachtspunten per leeftijdscategorie samen: 
 

 Hoofddoelstelling Aanvallen Verdedigen Omschakelen 

O
nd

er
-6

 e
n 

O
-7

  
(m

in
i-

pu
pi

lle
n)

 

De algemene 
doelstelling voor 
deze leeftijds-
categorie is ‘het 
leren beheersen van 
de bal’. 

Het gaat om het 
ontwikkelen van 
aanvallende 
handelingen met het 
doel om tot scoren te 
komen. 

Het ontwikkelen van 
verdedigende 
handelingen met het 
doel de tegenstander 
het scoren te 
beletten. 

Zo snel mogelijk 
weer betrokken zijn 
bij de bal. 

O
nd

er
-8

 e
n 

O
-8

  
(F

-p
up

ill
en

) Voor deze 
leeftijdscategorie 
gaat het om ‘het 
leren handelen met 
de bal’. 

Verder ontwikkelen 
van aanvallende 
bedoelingen in het 
voetbalspel. 

Verder ontwikkelen 
van verdedigende 
bedoelingen in het 
spel voetbal. 

Zo snel mogelijk 
weer betrokken zijn 
bij de bal. 

O
nd

er
-1

0 
en

 O
-1

1 
 

(E
-p

up
ill

en
) De algemene doel-

stelling voor deze 
leeftijd is ‘het leren 
samen doelgericht te 
spelen’. 

Samen opbouwen om 
kansen te creëren of 
de bal te verplaatsen 
naar de helft van de 
tegenstander. 

Samen doelpunten 
voorkomen. 

Samen doelgericht 
omschakelen. 

O
nd

er
-1

2 
en

 O
-1

3 
 

(D
-p

up
ill

en
) Voor deze leeftijd is 

‘het leren spelen 
vanuit een 
basistaak’ de 
algemene 
doelstelling. 

Aanvallende 
voetbalhandelingen 
zijn gerelateerd aan 
een taak in een elftal 
(basistaak). 

Verdedigende 
voetbalhandelingen 
zijn gerelateerd aan 
een taak in een elftal 
(basistaak). 

Zo snel mogelijk 
weer betrokken zijn 
bij de nieuwe 
situatie. 
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Junioren 
De junioren zijn voetballers tussen 13 en 19 jaar. In deze periode ondergaan de spelers 
aanpassingen en veranderingen, ook wel de pubertijd genoemd. Bij meiden gebeurt dit over 
het algemeen eerder dan bij mannen. Het lichaam van de spelers gaat zich ontwikkelen tot 
jongvolwassene. Kinderen schieten de lucht in door de groeispurt. Dit kan een verstoorde 
coördinatie veroorzaken. Dit kan tot gevolg hebben dat dit wordt afgereageerd op ouders, 
zussen, broers, scheidsrechter, trainer, medespelers, leraren en anderen.  
 
Een ander bekend kenmerk is dat de junioren zelfstandiger worden. Waar pupillen letterlijk 
aan de hand mee gaan naar de voetbalclub, gaan junioren liever zelf en hebben minder 
behoefte aan bemoeizuchtige, meekijkende, luisterende ouders.  
 
Al met al zorgt dit voor de spelers voor een heftige periode, waar van alles gaande is. Het is 
aan SV Meerkerk hier op een passende manier mee om te gaan. Het is belangrijk dat trainers 
zorgvuldig omgaan met belasting in relatie tot verminderde belastbaarheid. Onderstaande tabel 
geeft de aandachtspunten per leeftijdscategorie weer: 
 

 Hoofddoelstelling Aanvallen Verdedigen Omschakelen 

O
nd

er
-1

4 
en

 O
-1

5 
 

(C
-j

un
io

re
n)

 Algemene 
doelstelling voor 
deze leeftijd is ‘het 
afstemmen van 
basistaken binnen 
een team’. 

Aanvallende en verdedigende 
voetbalhandelingen gerelateerd aan een 
positie in een elftal: een basistaak binnen een 
bepaalde teamorganisatie. 

Zo snel mogelijk 
weer betrokken zijn 
bij de nieuwe 
situatie. 

O
nd

er
-1

6 
en

 O
-1

7 
(B

-j
un

io
re

n)
 

De doelstelling voor 
deze leeftijd ‘het 
spelen als team’.  

Er worden (hogere) eisen gesteld aan het 
rendement van handelen, gekoppeld aan de 
taak in het elftal 

Er is geen tijd 
(meer) voor 
baalmomenten en 
het omschakelen 
kan gebruikt 
worden als extra 
wapen. 

O
nd

er
-1

8 
en

 O
-1

9 
 

(A
-j

un
io

re
n)

 Voor deze leeftijd is 
‘het presteren als 
een team in de 
competitie’ de 
algemene 
doelstelling. 

Hogere eisen aan het rendement van 
handelen gekoppeld aan de taak in het elftal 
en de gekozen speelwijze (strategie). 

Het vooraf 
inschatten van een 
mogelijk nieuwe 
situatie. 

 
Selectievoetbal versus niet-selectievoetbal 
SV Meerkerk wil gelijke kansen bieden aan iedereen. Dit betekent dat de aandacht tussen 
selectievoetbal en niet-selectievoetbal evenredig wordt verdeeld. De inhoud van training, 
coaching en begeleiding zal wel verschillen, afhankelijk. Deze zal namelijk afgestemd worden 
op de ambitie, motivatie en het talent van de teams. Het is aan de coach in te spelen op het 
niveau van zijn of haar team. 
  



 

8 
 

Selectiebeleid 

Het selectiebeleid is één van de speerpunten voor de komende jaren. Als er één ding zeker is, 
is het dat het ieder jaar weer onvoorspelbaar is hoe het in het jeugdvoetbal loopt. Het zal sterk 
van de aantallen en de kwaliteiten van de spelers afhangen in hoeverre er selectie van spelers 
toegepast kan worden. Dit hoofdstuk is dan ook geen wet van Meden en Perzen, maar bevat de 
belangrijkste uitgangspunten voor, het proces van en de communicatie over het selectiebeleid 
binnen de jeugd van SV Meerkerk.   
 
Criteria  
SV Meerkerk wil dat elk kind plezier heeft in het voetballen. De teamindeling is een middel om 
het plezier van onze spelers te behouden en te bevorderen. Aan de hand van een goede indeling 
probeert SV Meerkerk voldoende uitdaging te bieden aan elke speler. Dit houdt o.a. in dat de 
indeling zo goed als mogelijk aansluit bij de ambities en motivatie van de spelers. Ook vinden 
wij het belangrijk om leeftijdsgenoten met elkaar te laten spelen.  
 
SV Meerkerk kiest ervoor om tot en met ‘Onder-9’ niet aan selectievoetbal te doen. De spelers 
worden enkel ingedeeld aan de hand van leeftijd. Op deze leeftijd is er nog nauwelijks sprake 
van controle over de bal en hiermee is deze dus de grootste uitdaging. Ook is er nog beperkter 
sprake van samenspel. Kortom, het ‘leren voetballen’ in een veilige en leerzame omgeving 
staat in deze fase van de ontwikkeling centraal.  
 
Vanaf de leeftijdscategorie Onder-10 gaan spelers samenwerken en worden ze afhankelijker 
van elkaar. Om voor een optimale ontwikkeling te zorgen is het belangrijk dat spelers met 
hetzelfde niveau samenspelen. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen lukken en mislukken, 
waardoor de spelers uitgedaagd worden. Deze uitdaging leidt tot ontwikkeling. 
 
Selectiebeleid vindt alleen plaats op het moment dat er meerdere teams uit dezelfde 
leeftijdscategorie geformeerd kunnen worden. Vanwege de aantallen binnen de jeugd zal er 
meestal voor worden gekozen de spelers per twee jaar (Onder-7, Onder-9, et cetera) in te 
delen. Hier kan door de jeugdcommissie om redenen van aantallen of kwaliteiten van spelers 
van worden afgeweken.  
 
Het bovenstaande selectiebeleid is een richtsnoer, welke is gebaseerd op het nieuwe 
pupillenvoetbal dat vanaf seizoen 2017-2018 in gaat. De KNVB houdt competitiestanden 
namelijk ook pas actief bij vanaf de categorie Onder-10. Door vanaf deze leeftijd selectie toe 
te passen sluiten wij aan bij de zienswijze van de KNVB.  
 
Aangezien dit selectiebeleid enkel een richtsnoer is, kan de jeugdcommissie hiervan afwijken 
bij het bepalen van de teamindelingen. Dit zal echter wel worden besproken met de trainers 
van de desbetreffende teams zodat deze de ouders/verzorgers (en spelers) kunnen informeren 
over de gekozen route.  
 
Bij het selecteren van spelers letten we op de volgende facetten;   

• Leeftijd; 
• Voetbalhandelingen in aanvallen, verdedigen en omschakelen (afgestemd op leeftijd); 
• Inzet tijdens trainingen en wedstrijden; 
• Ambitie en “zin” van de speler om in een selectieteam te spelen. 
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Proces, personen en tijdlijn 
Een duidelijk beeld van wie er betrokken zijn bij de selectieprocedure is voor trainers, leiders, 
ouders/verzorgers, spelers en andere betrokkenen erg zinvol. Als vereniging is het goed om een 
aantal vragen helder op een rijtje te hebben. Op die manier maken wij als vereniging duidelijk 
wie er betrokken zijn en wie voor welke taak verantwoordelijk is. De volgende vragen worden 
hierom in het uitgebreide plan nader uitgewerkt: 
• Wie is er inhoudelijk verantwoordelijk? 
• Wie is er verantwoordelijk qua organisatie en coördinatie? 
• Wie zouden er een goed beeld moeten hebben van de spelers? 
• Wanneer worden de selecties gemaakt en naar buiten gebracht?  

 
In de basis geldt dat het maken van de selecties een gezamenlijk proces tussen de oude trainer, 
nieuwe trainer en het hoofd jeugdopleidingen is. Bij het ontbreken van deze functie wordt de 
uiteindelijke beslissing door de jeugdcoördinator genomen. De intentie is om de indelingen 
medio juni via de website bekend te maken. Deze kunnen als gevolg van wijzigingen in spelers-
aantallen in de zomerperiode nog aangepast worden. Vanaf de start van de competitie kan 
vanwege de aantallen in teams niet meer worden gegarandeerd dat nieuwe spelers wedstrijden 
kunnen spelen. In dat geval mogen spelers vanaf de winterstop aan wedstrijden deelnemen.  
 
Communicatie 
Wij zijn ons er van bewust dat de communicatie voor dit onderwerp zeer zorgvuldig moet 
verlopen. Hiermee worden verwachtingen op een goede manier begeleid en eventuele 
teleurstellingen beperkt. Het kiezen voor selecteren maakt het onvermijdelijk dat er 
teleurstellingen zijn. Zaak voor het jeugdkader en ouders/verzorgers is deze teleurstellingen 
door zo goed mogelijk op te vangen. 
 
Het kan voorkomen dat de trainer van een selectie-elftal voor aanvang van het seizoen de 
spelers eerst nog wil zien trainen en/of spelen voordat deze de definitieve selectie bekend 
maakt. In dat geval krijgt iedere speler de kans om zichzelf te laten zien. De trainer zal na een 
aantal trainingen en/of wedstrijden de indeling bekend maken. De spelers worden persoonlijk 
op de hoogte gesteld van deze uitkomst.  
 
Naast bovenstaande situatie zijn er uiteraard ook andere moeilijk keuzes bij het maken van de 
teamindeling denkbaar. Ook tijdens het seizoen kunnen bijvoorbeeld teleurstellingen optreden 
als een speler het gevoel heeft te weinig aan spelen toe te komen. Het voert te ver om alle 
mogelijke teleurstellingen in dit plan op te nemen. Belangrijkste is altijd open en eerlijk te 
met elkaar te praten over deze teleurstellingen.  
 
Gezien de leeftijd van deze spelers vindt SV Meerkerk het belangrijk om bij moeilijke keuzes 
ook ouders voorafgaand hieraan te informeren. Op deze manier worden zij in de gelegenheid 
gesteld om hun kind op te vangen of bij te staan wanneer dit teleurgesteld is. Enkele 
handvatten voor het omgaan met deze teleurstelling is opgenomen in een bijlage bij het plan. 
  
Ouders en verzorgers mogen ervan uit gaan dat SV Meerkerk zijn uiterste best doet om bij het 
selectieproces te betrekken en de communicatie hierop aan te sluiten. Wij vragen als 
jeugdcommissie dan ook begrip voor de moeilijke keuzes die wij hierin moeten maken. Wanneer 
er vragen of onduidelijkheden over de selecties voor het nieuwe seizoen zijn is er de 
mogelijkheid om rechtstreeks contact te zoeken met de jeugdcommissie.  
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Facilitering begeleiders 

De komende periode willen wij graag de ruimte bieden aan de begeleiders van onze 
jeugdspelers. Hierbij denken we vooral aan de trainers en scheidsrechters.   
 
Opleiding van jeugdtrainers 
Naast deze meer algemene informatie willen wij ook onze jeugdtrainers de mogelijkheid bieden 
zich als trainer te ontwikkelen. Hiervoor biedt SV Meerkerk aan alle jeugdtrainers de 
mogelijkheid om de KNVB-opleiding tot pupillentrainer of juniorentrainer te volgen. De kosten 
voor deze opleiding zullen door de club worden vergoed. Voorwaarde die hieraan verbonden is, 
is echter wel dat de jeugdtrainer de opleiding ook met een goed gevolg afsluit en dat deze na 
het behalen van dit diploma minimaal één jaar trainer blijft bij de jeugdafdeling.  
 
Ditzelfde geldt voor het volgen van de opleiding “UEFA C Trainer-Coach III Jeugd”. Ook deze 
opleiding kan door juniorentrainers SV Meerkerk worden gevolgd. Vanwege de (hogere) kosten 
die met deze opleiding zijn gemoeid, zullen deze kosten ook deels worden verrekend met de 
eventuele vergoeding die aan deze juniorentrainer wordt uitgekeerd. 
 
Voor het volgen van alle opleidingen geldt dat dit in goed overleg met de jeugdcommissie dient 
plaats te vinden, voordat deze ook daadwerkelijk wordt vergoed aan de jeugdtrainer. Na het 
behalen van het diploma, zal de jeugdtrainer een kopie van dit diploma aan de jeugdcommissie 
sturen. Op basis hiervan zal het cursusgeld worden vergoed. Ook zal hierbij een overeenkomst 
worden ondertekend waarbij de jeugdtrainer verklaart het opleidingsgeld terug te storten als 
hij binnen een jaar niet meer als trainer bij de jeugd van SV Meerkerk actief is.  
 
Overigens geldt dat deze opleiding niet alleen maar goed is voor de ontwikkeling van de 
trainers. Tijdens deze cursussen wordt ook aandacht besteed aan het geven van goede 
trainingen, het coachen tijdens wedstrijden en kinderen plezier te laten hebben in het 
voetballen. Dit draagt allemaal ook bij aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers. Hiermee 
worden dus twee vliegen in één klap geslagen. 
 
Opleidingen voor jeugdscheidsrechters 
Naast de mogelijkheden voor trainers willen wij ook onze (vaste) jeugdscheidsrechters 
ondersteunen. Hiervoor bieden wij hen de mogelijkheid de KNVB-cursus pupillenscheidsrechter 
of verenigingsscheidsrechter te volgen en deze voor hen te vergoeden. Van belang is wel dat 
zij na het behalen van deze cursus minimaal een seizoen actief zijn als scheidsrechter bij onze 
jeugdteams.  
 
Andere opleidingsmogelijkheden 
Buiten de vaste opleidingsmogelijkheden zal de jeugdcommissie jaarlijks ook bekijken in 
hoeverre er behoefte is aan aanvullende opleidingsmogelijkheden. Hierbij valt te denken aan 
zaken als een spelregelavond, aanvullende individuele trainingen en een keepersdag. Naast de 
behoefte zal hierbij ook worden gekeken naar wat de (met name financiële en organisatorische) 
mogelijkheden voor deze aanvullende opleidingsmogelijkheden zijn.  
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Jeugdkader 

Hieronder is een schema opgenomen van de samenstelling van het jeugdkader en de rol binnen 
de vereniging. Daarnaast zijn de reguliere communicatielijnen opgenomen tussen de 
verschillende partijen.  
 

 
 
Trainers en leiders 
Voor een goede ontwikkeling van onze jeugdspelers is een goede trainer onmisbaar. In de ideale 
situatie zorgt de leider ervoor dat alle zaken rondom het voetbal goed zijn geregeld, zodat de 
trainer zich op zijn hoofdtaak kan richten: het beter maken van onze jeugdspelers op alle 
gebieden van het spelletje. In het uitgebreide plan hebben wij een profielschets van de trainers 
en leiders opgenomen, alsmede een opsomming van de taken en verantwoordelijkheden van de 
trainers en de leiders.  
 
De jeugdcommissie 
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het functioneren van de jeugdafdeling van onze 
vereniging. Deze commissie valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur. De 
jeugdcommissie dient de structuur van de jeugdafdeling te bewaken, zowel op de korte als de 
langere termijn. Hiermee wordt geborgd dat het hoofddoel (“leren voetballen” en met plezier) 
structureel kan worden nageleefd. Het uitgebreide plan bevat een beschrijving van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de jeugdcommissie als geheel, en de schets van 
de ideale samenstelling. Daarnaast zijn hierin de specifieke taken van de afzonderlijke leden 
van de jeugdcommissie toegelicht.  
 
Communicatie in de jeugdafdeling 
Communicatie is geen doel op zich, maar wel van groot belang om de in dit plan benoemde 
doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk duidelijkheid te scheppen over wat alle 
betrokkenen van het jeugdkader mogen verwachten. Hierbij is het uitgangspunt dat 
communicatie altijd tweerichtingsverkeer is en dat deze zowel van boven naar beneden (en 
vice versa) als van links naar rechts (en vice versa) plaatsvindt. Door te blijven praten met 
elkaar, in plaats van over elkaar, worden eventuele onduidelijkheden tijdig gesignaleerd. 
Hiermee worden problemen voorkomen. Het uitgebreide plan geeft een nadere uitwerking van 
de verschillende communicatielijnen. 
 
  

Secretariaat / overige leden

Jeugdvoorzitter

Hoofdbestuur

Trainers / leiders

(incl. keeperstrainer)

Spelers

Jeugdcoördinatoren Hoofd jeugdopleidingen

Ouders en verzorgers
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Fair Play  

SV Meerkerk heeft Fair Play hoog in het vaandel staan. Stap voor stap worden de spelregels aan 
onze jeugd aangeleerd om voetbal op een correcte manier te spelen. Hierdoor blijft het voor 
onze jeugd aantrekkelijk en plezierig om te voetballen. Iets waar wij veel waarde aan hechten.  
 
De spelregels worden gaan de weg het jeugdtraject duidelijk voor onze leden. Fair Play zijn 
voor SV Meerkerk niet alleen de spelregels. Ook de ongeschreven regels moeten worden 
nageleefd op het sportpark. Zo doet SV Meerkerk zijn stinkende best om gelijke kansen te 
realiseren voor alle leden. Je moet hierbij denken aan een eerlijke teamindeling en het 
promoten van respect voor elkaar.  
 
Fair Play houdt voor SV Meerkerk ook in dat iedereen speelt met volledige inzet. Het is niet 
leuk en motiverend als de ander er met de pet naar gooit. Je bent verantwoordelijk voor elkaar 
om samen plezier te maken in je team.  
 
Fair Play dragen wij ook uit naar onze tegenstander. We hebben respect voor elkaar op de club, 
maar zeker ook respect voor onze tegenstander. Winst en verlies gaan samen met blijdschap 
en teleurstelling. Het is echter altijd belangrijk sportief te zijn richting elkaar en de 
tegenstander.  
 
Niet alleen de ontwikkeling op voetbalgebied gaat met vallen en opstaan bij jeugdspelers. Ook 
de regels, geschreven en ongeschreven, zullen zich gaan de weg het jeugdtraject ontwikkelen. 
Het is aan de trainers, leiders, ouders/verzorgers en de jeugdcommissie erop toe te zien dat 
de regels worden nageleefd, gecontroleerd en dat kinderen worden gecorrigeerd als zij zich 
niet aan de regels van Fair Play houden. 
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Pestgedrag 

Pesten komt overal voor. Helaas ook op onze sportvereniging. Vaak gebeurt pesten onzichtbaar: 
stiekem achter de rug van de trainer, in de kleedkamer als alleen de spelers samen zijn, buiten 
de club, en tegenwoordig ook op social media. Dit moeten wij samen proberen te voorkomen. 
De vereniging, ouders/verzorgers, de trainer/leider, en de spelers zelf zijn allemaal even 
verantwoordelijk om pesten tegen te gaan.  
 
Iedereen heeft het recht om leuk te sporten en nieuwe dingen te leren. Dit lukt alleen in een 
veilige omgeving waar iedereen zich goed voelt. Wij willen als voetbalclub proberen deze 
voorwaarden te creëren. Hiervoor hebben wij een aantal regels opgesteld: 

Ø Wees vriendelijk voor elkaar. 

Ø Laat anderen meedoen en sluit anderen niet buiten. 

Ø Als je iets dwars zit, praat erover met degene om wie het gaat. 

Ø We accepteren zoals we er uitzien, anders zijn is leuk. 

Ø Een fout maken kan gebeuren, we maken allemaal fouten. 

Ø Respecteer elkaars of andermans eigendommen. 

Ø Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen. 

Ø Laat iedereen in zijn waarde, gebruik geen scheldwoorden. 

Ø Help mee de sfeer zo te krijgen dat iedereen zich prettig voelt. 

Ø Als je ziet dat een kind gepest wordt: vertel dit aan de trainer. Dit is geen klikken.  
 
Ondanks al deze voorwaarden blijft het belangrijk te observeren wat er gebeurt op en rond 
onze voetbalvereniging. Als iedereen een oogje in het zeil houdt verkleinen we de kans op 
pestgedrag. De signalen die op kunnen treden bij gepeste kinderen zijn:  

Ø Gepeste kinderen staan vaak alleen. 

Ø Een spel is toevallig steeds net begonnen als hij of zij eraan komt. 

Ø Vaak alleen met jonge kinderen spelen. 

Ø Veel geroddel in de groep. 

Ø Zuchten, steunen en piepen als het kind een idee oppert, dat bij een ander kind geen 

negatieve reacties opgeroepen had. 

Ø Alles stom vinden van een betreffend kind (kleding, haardracht, keuzes, van muziek etc.). 

Ø Het kind wil niet meer naar de trainingen en verzuimt vaak vanwege ziekte. 

Ø Het kind is gauw prikkelbaar en boos. 

Ø Het kind wil bepaalde kleren niet meer aan of bepaalde spullen niet meer meenemen. 

Ø Het kind wordt niet uitgenodigd door andere op feestjes. 

Ø Anderen reageren negatiever op een fout of slechte prestatie dan bij de andere kinderen. 
 
Als er toch gepest wordt, dan is het van belang de jeugdspeler die een ander pest op zijn gedrag 
aan te spreken. Dat moet niet alleen op het veld gebeuren, maar ook daarbuiten. Ook zal de 
trainer en/of leider met de ouders van zowel het pestende als het gepeste kind het pestgedrag 
moeten bespreken en raden wij aan dit ook binnen de groep te bespreken. Handvatten voor 
deze gesprekken zijn opgenomen in de bijlagen van het plan.  



www.svmeerkerk.nl




