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CONCEPT 

 

Afspraken rond uitvoering Beleidsplan Jeugdafdeling SDOO  

 

Versie februari 2013 

Opgesteld door de jeugdcommissie met instemming van het bestuur van SDOO 

 

In dit ‘afsprakenplan’  worden zaken beschreven die jaarlijks spelen rond de uitvoering van het 

jeugbeleidsplan (zie voor dit plan zelf de website van SDOO).  In dit plan wordt als het ware de brug 

geslagen tussen het jeugdbeleidsplan dat noodzakelijkerwijs tamelijk algemeen is en de dagelijkse 

voetbalwerkelijkheid. Dit document is in de vorm van een aantal afspraken een hulpmiddel  bij het 

maken van keuzes en het nemen van besluiten. Ze voorkomen misverstanden en problemen en er 

kan op worden teruggevallen indien nodig. 

 

1. Grote lijn door trainingen en wedstrijden pupillen/junioren 

 

In het jeugdbeleidsplan worden aspecten van trainingen/wedstrijden geschetst die van belang zijn 

voor de afzonderlijke jeugdcategorieën. Het volgende is in dit verband essentieel: 

- Minder trainen leidt tot minder spelen, tenzij er hele goede redenen zijn (bijvoorbeeld 

huiswerk en andere verplichtingen met betrekking tot school). 

- Er wordt zo eerlijk mogelijk gewisseld, waardoor iedereen evenveel speelt. De ontwikkeling 

van de spelers en hun plezier in het voetbal staan voorop.  

- Bij onvoldoende spelers moet gebruik gemaakt worden van de betere spelers van het team 

daaronder (deze spelers moeten dat als een uitdaging ervaren; in uitzonderingssituaties kan 

hiervan afgeweken worden, bijv. als daardoor een kampioenschap gevaar dreigt). De 

trainers/leiders van de betreffende teams regelen dit onderling en zijn verantwoordelijk voor 

de naleving van deze afspraak. Geen team zal met minder dan 7  of  11 “verse” spelers de 

wedstrijd aanvangen. 

- Een elftal zal uit maximaal 16 spelers bestaan, een zevental uit maximaal 10 spelers. Nieuwe 

spelers die zich voor deze teams aanmelden nadat de indelingen zijn gemaakt, komen op een 

wachtlijst en kunnen in overleg meetrainen. 

 

Bij SDOO gaan het plezier in voetballen en goed presteren hand in hand. Dit geldt voor de hele 

jeugdafdeling, maar de accenten verschillen natuurlijk per categorie. Zowel in de trainingen als in de 

wedstrijden moeten beide terug te zien zijn. Bij de pupillen moet veel en gericht op techniek getraind 

worden naast en in combinatie met spelvormen, bij de junioren uiteraard ook maar daar nemen 

tactiek en inzicht bij partij- en positiespelen een grotere plaats in.  

 

Het leren voetballen staat centraal. Voor trainingen betekent dit de oefenstof regelmatig herhalen, 

bijvoorbeeld door: 

- in de warming up veel technische  oefeningen te doen 

- dezelfde oefeningen in een andere ruimte uit te laten voeren  

Voor de wedstrijden betekent dit: 

- herhalen en uitbouwen van afspraken en daar gericht op coachen 

- in trainingen daar al naar toe werken en bij wedstrijdbespreking op terugkomen 
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Iedere training bestaat tenmiste uit:  

- een warming up  

- een leer- of oefengedeelte:  echt iets leren  

- indien mogelijk: het geleerde in een speciale vorm laten toepassen 

- een afsluiting  

 

2. Kader (trainers en leiders) 

 

Alle teams hebben een trainer en een leider. Het aanstellen van de trainers en leiders vindt plaats 

onder verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. Hierbij spelen een aantal factoren een rol, 

waaronder: 

-  Beschikken over een voetbalachtergrond;  

- Hebben gevolgd van een cursus (bijv. pupillentrainer, JVT); 

- Goed kunnen omgaan met een groep; 

- Leren voetballen centraal kunnenen willen stellen; 

- Weten de spelers te motiveren; 

- Bevorderen van het plezier van de spelers in het voetbal. 

Het aanspreekpunt ziet toe op de uitvoering van de taken van de trainers/leiders en communiceert 

daarover naar hen en naar de jeugdcommissie. 

 

3. Teamindeling: selectieteams en overige teams 

 

Aantallen selectieteams (geselecteerd naar voetbalkwaliteit, instelling/mentaliteit en inzet): 

- F-pupillen: 1 

- E-pupillen bij 5/6 teams: 2 

- D-pupillen bij 2/3 teams: 1 

- C-junioren bij 2/3 teams: 1 

Bij de niet-selectieteams wordt rekening gehouden met leeftijden en wensen om zo te komen tot 

een evenwichtige spreiding over de teams. 

Bij de B- en A-junioren is voorlopig voorzien in 1 team per categorie en is dus van selectie geen 

sprake. Indien op termijn 2 teams voor elke categorie, dan wordt geselecteerd. 

 

Jaarlijkse procedure voor selectie en indeling: 

- Aanspreekpunten overleggen met trainers/leiders/technisch coordinator en wegen af welke 

spelers in een selectieteam komen en welke spelers in de overige teams 

- Dit overleg vindt plaats in april en leidt tot een voorlopige indeling 

- Bij twijfel worden spelers in april/mei extra geobserveerd door de technisch coordinator 

jeugd  

- Eind mei is de definitieve selectie afgerond en vinden wisselingen nog bij hoge uitzondering 

plaats 

 

De teams worden naar vermogen ingedeeld in de competitie. De selectieteams F  t/m D in ieder 

geval 2
e
 klasse. Het doel is deze teams in de 1

e
 klasse te laten voetballen, de C-junioren bij de huidige 
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bezetting met spelersaantallen in de 2
e
 klasse, de B- en A-junioren in de 2

e
/3

e
 klasse (afhankelijk van 

de kwaliteiten van de teams). 

 

4. Uitdagen van betere spelers 

 

Goede spelers moeten de gelegenheid hebben om hun talent ook bij SDOO zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. In goed overleg (met speler, ouders, trainers/leiders) kan besloten worden om een 

speler in een hogere categorie te laten voetballen (voorbeeld: een E1 speler in D1). 

 

Voor goede A-junioren geldt dat zij in principe in de A spelen, maar mee kunnen trainen met de 

selectie. In overleg tussen de trainers van de selectie en de A-jeugd, en uiteraard in goed overleg met 

de speler zelf, wordt besloten of een A-speler aan de selectie wordt toegevoegd. Daarbij staat het 

belang en de wens van de speler voorop. 

 

De hierbedoelde uitdaging van de betere spelers vind plaats in overleg met de technisch coordinator 

van de jeugdafdeling, hetzij op diens eigen initiatief hetzij op initiatief van de trainers/leiders. 

 

5. Uitstraling naar buiten 

 

Zowel bij thuis- als uitwedstrijden wordt van de leiding (trainers/leiders) verwacht dat zij:  

a. toezien op goed gebruik van de kleedkamers; 

b. ‘model’ zijn in hun communicatie naar de scheidsrechter, grensrechter en tegenstanders, ook 

in omstandigheden waarin dat soms niet eenvoudig is; 

c. wangedrag van spelers – in woord en/of daad – niet tolereren door dan onmiddellijk de 

betreffende speler te wisselen of andere maatregelen te treffen in overleg met het 

aanspreekpunt vanuit de jeugdcommissie; 

d. hun teams verzorgd en georganiseerd het veld laten opgaan; 

e. wensen, suggesties e.d. voorleggen aan hun aanspreekpunt die deze dan kan meenemen in 

het overleg van de jeugdcommissie. 

Met nadruk wordt hier verwezen naar de gedragscode die door SDOO wordt gehanteerd. 

 

6. Deelname aan toernooien: procedure en aantallen 

 

Aan het eind van het seizoen nemen alle teams tenminste deel aan één toernooi. In principe wordt 

voor deelname aan een toernooi niet betaald. De verzoeken voor deelname komen binnen bij de 

wedstrijdsecretaris van de jeugd, die deze doorspeelt naar het aanspreekpunt. Deze overlegt met 

trainers/leiders over deelname. Vervolgens koppelt het aanspreekpunt weer terug naar de 

wedstrijdsecretaris die de deelname dan opgeeft. 

In het geval teams zichzelf opgeven dan wordt door de leiding van de teams teruggekoppeld naar het 

aanspreekpunt die dat vervolgens weer doorgeeft aan de wedstrijdsecretaris van de jeugd. 

  

7. Budget 

 

De jeugdafdeling beschikt over een eigen budget bedoeld voor bekostiging van specifieke activiteiten 

voor de jeugd, zoals: sinterklaas, jeugdkamp, zaalhuur in de winter, uitje. Jaarlijks wordt dit bedrag 
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vastgesteld in overleg met het hoofdbestuur en worden de mogelijkheden voor besteding ervan, 

eveneens in overleg met het hoofdbestuur,  bepaald door de jeugdcommissie en vervolgens 

gecommuniceerd naar de leiding van de teams aan het begin van het voetbalseizoen.  

De jeugdcommissie streeft ernaar activiteiten op te zetten die jaarlijks leiden tot extra inkomsten 

voor de jeugdafdeling.  

 

8. Kampioenschappen 

 

Een team dat kampioen wordt, wordt in de kantine van SDOO opgevangen met een hapje en een 

drankje. Daarnaast zal het aanspreekpunt van het desbetreffende team (of iemand anders van de 

jeugdcommissie) de spelers feliciteren en hen een aandenken overhandigen, in de vorm van 

bijvoorbeeld een oorkomde of  een medaille. 

 

 


