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Vooraf 
 
Het dames- en meisjesvoetbal staat de laatste tijd in de belangstelling. 
Meisjesvoetbal is inmiddels qua aantal beoefenaren groter geworden dan 
meisjeshockey, toch een traditionele meisjessport. Veel clubs beginnen nu met 
meisjesvoetbal, vaak met één of twee, relatief geïsoleerde teams. Sporting’70 is al 
veel langer een club waar veel meisjes spelen en zich thuis voelen. Met twee 
Damesteams, waar het eerste elftal in de 2e klasse meedraait. Met veel 
jeugdspeelsters, die vaak al jaren spelen. Zowel in gemengde teams als binnen 
meisjesteams. Deelnemend aan competities waar ze ofwel tegen jongens dan wel 
meisjes spelen. De afgelopen jaren is een aantal succesvolle meisjesteams op de 
been gebracht, die binnen de district West I in de top meedraaien. Die positie willen 
we vasthouden en versterken. Waar er in het verleden nog sprake was van 
inspanningen van individuen en misschien een toevallige samenloop van 
omstandigheden, willen we zorgen dat de komende jaren het dames- en meisjes 
voetbal op een hoger plan komt. Dit beleidsplan geeft aan hoe we dat willen 
bereiken.  
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1. Inleiding 
 
Deze visie moet de leidraad zijn voor het kader van het meisjes- en damesvoetbal 
voor de komende jaren. In het verleden is onder meer een jeugdplan binnen onze 
vereniging aan het papier toevertrouwd, maar nog geen plan voor het meisjes- en 
damesvoetbal. Voor de verdere ontwikkeling van het meisjes- en damesvoetbal is het 
van belang dat er op onderdelen een verfijning van de diverse plannen wordt 
uitgewerkt. In dit document wordt hier invulling aangegeven. Het beleidsplan is 
opgesteld door John Weenink, besproken met het kader behorende bij het meisjes- 
en damesvoetbal en het bestuur en uiteindelijk voorgelegd aan de Algemene Leden 
Vergadering van Sporting’70. Daar waar in de toekomst discussie ontstaat over een 
eventuele zienswijze die voor meerdere uitleg vatbaar is, zal zo nodig worden 
besloten door het bestuur. Het bestuur heeft altijd het recht besluiten te herroepen 
indien deze besluiten niet volgens de afgesproken procedure tot stand zijn gekomen. 
 
Deze visie is niet een statisch document en zal ook aan revisie onderhevig zijn. De 
visie is zoveel als mogelijk afgestemd op het Jeugdbeleidsplan. Ontwikkelingen van 
meisjes ten opzichte van jongens lopen tot een bepaalde leeftijd synchroon. De 
verschillen ontstaan bij de meisjes junioren en de dames. Dit beleidsplan zal vooral 
insteken op beide laatst genoemde leeftijdscategorieën.  
 
Gelijke voorzieningen 
 
Daarnaast is er aandacht voor de inpassing van meisjes junioren naar de dames 
senioren. Belangrijk is het signaleren van typische problemen die voor meisjes- en 
damesvoetbal gelden en daarbij de juiste oplossingen voor te bedenken. Uiteindelijk 
moet dit beleidsplan op hoofdlijnen in combinatie met bestaande visies het 
toetsingskader zijn voor zowel leiders, trainers, bestuurders en overig kader.  
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2. De missie!  
 
Sporting’70 heeft als doel de jeugd en ouderen de mogelijkheid te bieden de 
voetbalsport op een actieve manier te bedrijven en zich daarin te verbeteren. Zij doet 
dit door deelname aan door de KNVB georganiseerde competities, het organiseren 
van vriendschappelijke wedstrijden en toernooien en uiteraard het aanbieden van 
trainingen op diverse niveaus aan de leden. Tevens ziet Sporting’70 het tot haar 
taak, naast het voetbal, activiteiten voor haar (jeugd)leden te organiseren die niet 
direct met voetbal te maken hebben maar wel bijdragen aan een plezierige 
tijdsbesteding. Hoewel onderscheid wordt gemaakt tussen prestatief en recreatief 
voetbal, is het de intentie van de vereniging de aandacht gelijk te verdelen over alle 
leden.  
 
Tevens is Sporting’70 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.  
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3. Dames- en Meisjesvoetbal 
 
Belangrijk is dat zowel de meisjes als de dames de aandacht krijgen die zij verdienen 
en omdat er op velerlei gebieden verschillen zijn tussen meisjes/dames voetbal en 
jongens/mannen voetbal is het noodzakelijk dat er een aparte dames- 
meisjescommissie komt. Qua voorzieningen lopen de meisjes nog steeds achter op 
de jongens en die achterstand dient de komende jaren systematisch te worden 
ingelopen. Binnen het dames- en meisjesvoetbal zijn er minder teams per 
leeftijdscategorie en is een benoeming van een hoofdleider per leeftijdscategorie, 
analoog aan de jongens niet aan de orde. Daarnaast worden speelsters regelmatig in 
een andere, lees: hogere categorie geplaatst. Om de samenhang binnen en 
samenwerking tussen die categorieën te bevorderen is deze commissie in het leven 
geroepen.  
 
De nieuw in te stellen commissie: 

 zorgt voor actualisatie van dit beleidsplan 
 stimuleert, coördineert en controleert of het kader volgens de uitgangspunten 

van dit plan werkt 
 is verantwoordelijk voor de teamindelingen 
 onderhoudt de contacten met trainers en leiders 
 zorgt voor (de ontwikkeling van) gekwalificeerd kader  
 organiseert speciale activiteiten voor de dames/meisjes al dan niet voetbal 

gerelateerd  
 
De dagelijkse leiding van de meisjes- en damesafdeling wordt ingevuld door het 
bestuurslid meisjes- en damesvoetbal, daarbij ondersteund door de hoofdleider 
Meisjes. Waar nodig worden zaken kortgesloten met de coördinatior jeugd en het 
bestuurslid jeugd. Het bestuurslid meisjes- en damesvoetbal legt verantwoording af 
voor alle zaken betreffende het dames- en meisjesvoetbal, binnen het bestuur.  
 
Sporting’70 kent op dit moment geen meisjes- en damescommissie, maar deze zal 
nadat dit stuk is aangenomen, wel in het leven geroepen moeten worden.  
De meisjes- en damescommissie zal bestaan uit de volgende personen: 

 Bestuurslid meisjes- en damesvoetbal 
 Hoofdleider Meisjes 
 Hoofdtrainer Dames  
 Vertegenwoordiger A junioren 
 Vertegenwoordiger B-junioren 
 Vertegenwoordiger C-junioren 
 Vertegenwoordiger D-pupillen 

 
De vertegenwoordiger van een geleding is contactpersoon voor de elftallen binnen 
die geleding en draagt de besluiten uit, dan wel levert input voor het nemen van die 
besluiten. De contactpersoon kan een trainer, coach of leider van één van die 
elftallen zijn. De Hoofdleider Meisjes is verantwoordelijk voor de aanwijzing van een 
contactpersoon per geleding. De Hoofdleider E is verantwoordelijk voor de 
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meisjes(teams) binnen de E-geleding. Deze stemt nauw af met de hoofdleider 
Meisjes en de coördinator jeugd. 
 
Besluiten zullen worden genomen door minimaal drie personen van de commissie, 
maar zullen in de relevante gevallen door het bestuur moeten worden bekrachtigd. 
 
Vergaderingen: 
 De meisjes- en damescommissie vergadert zo vaak als noodzakelijk is, maar is 

vooral praktisch en organisatorisch bezig 
 Zo vaak als noodzakelijk wordt geacht, doch in beginsel niet meer dan 1 a 2 keer 

per jaar zal er een vergadering worden belegd voor het gehele team aan trainers, 
leiders en commissieleden 

 Daarnaast zullen zo vaak als wenselijk bijeenkomsten worden georganiseerd voor 
(hoofd-)trainers, om ervaringen uit te wisselen 
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4. Beleidsdoelstellingen van het dames- en 
meisjesvoetbal de komende periode (5 jaar) 

 
1. Sporting’70 is binnen de stad Utrecht, dé aangewezen voetbalclub voor 

meisjes en dames die op niveau willen spelen 
2. Sporting’70 Dames 1 binnen 5 jaar een stabiele eersteklasser 
3. Het uitbreiden van het aantal meisjes- en damesleden, met als doel om te 

komen tot 3 Damesteams, minimaal 2 MA en 2 MB juniorenteams, 3 MC en 3 
MD junioren- en een evenredige vertegenwoordiging van meisjes in de 
pupillenteams 

4. De jeugdselectie-elftallen (MA1, MB1, MC1) spelen op het hoogste niveau (in 
de MA en MB is dat Hoofdklasse; MC: 1e klasse). De mogelijkheid moet 
worden opgehouden om in een jongenscompetitie te spelen. De MD1 komt bij 
voorkeur uit in een jongenscompetitie (3e of 4e klasse, afhankelijk van het 
niveau). Zij krijgen daarvoor vergelijkbare faciliteiten als de A1, B1, C1 en D1 
bij de jongens 

5. De breedte elftallen (MA2, MB2, MC2, MC3, MD2, MD3) spelen op hun eigen 
niveau en in principe bij de meisjes. 

6. Speelsters stromen op jonge leeftijd (mini’s, CHL, F- en E-leeftijd) in bij 
Sporting’70 

7. Speelsters in de mini’s, CHL en F spelen gemengd. Speelsters in de E krijgen 
de keuze om in een meisjesteam te spelen of in een gemengd team te blijven 
spelen 

8. De vrouwelijke talenten blijven zolang als mogelijk (en gewenst) bij de 
jongens voetballen 

9. Het creëren van voldoende gezelligheid 
10. Het handhaven en zo nodig uitbreiden van continuïteit in de organisatie 

 
Incidenteel kan het voorkomen dat in een bepaalde periode bewust van één of meer 
van bovenstaande beleidsdoelstellingen moet worden afgeweken. In dat geval zal er 
een duidelijk besluit genomen moeten worden dat voldoende gecommuniceerd is 
met trainersstaf, meisjes-  en damescommissie, bestuur en technische commissie. Dit 
besluit zal binnen enkele dagen schriftelijk worden vastgelegd en aan het kader, 
besturen en commissie bekend worden gemaakt. Pas indien deze procedure is 
doorlopen kan (tijdelijk) van de beleidsdoelstellingen worden afgeweken. 
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Uitwerking: 
 

1. Sporting’70 is binnen de stad Utrecht, dé aangewezen voetbalclub 
voor meisjes en dames die op niveau willen spelen (vgl 
Buitenveldert in Amsterdam) 

 
Steeds meer clubs in de omgeving van Sporting’70 hebben/beginnen met een 
meisjes en damesafdeling. Hercules, DVSU, Kampong, Zwaluwen Vooruit, HMS. Met 
name in de oudere jeugd (MB en MA) is er sprake van versnippering. Speelsters op 
voldoende niveau zijn schaars en de bezetting van de teams is kritiek. Sommige 
teams zijn nogal geïsoleerd binnen de jongenscultuur en hangen er maar eigenlijk 
bij. Het zal nog een aantal jaren duren voordat er voldoende meisjes zijn om 
verschillende teams te kunnen vullen in Utrecht. Tot die tijd, maar ook erna, moet 
Sporting’70 de voorsprong die zij heeft vasthouden en uitbouwen. Dat betekent dat 
talentvolle meisjes die bij Sporting’70 terecht willen en een versterking vormen met 
voorrang geplaatst kunnen worden. Gezien het niveau van onze meisjesteams en de 
heersende cultuur gaat er een wervende werking van Sporting’70 uit. Deze moeten 
we zien uit te bouwen. 
 

2. Sporting’70 Dames 1 binnen 5 jaar eersteklasser. 
 

Op dit moment speelt Sporting’70 Dames 1 in de 2e klasse. Gezien de aanwezige 
kwaliteiten binnen deze groep en ook in de meisjesjunioren moet binnen een periode 
van vijf jaar naar de eerste klasse kunnen worden gepromoveerd. De hoofdtrainer 
van de dames moet streven om een zo sterk mogelijk Dames 1 op te stellen (bij 
gelijke omstandigheden: inzet en trainingsopkomst), teneinde de kansen op winst en 
toekomstige promotie zo groot mogelijk te laten zijn. Het belang van het eerste 
damesteam is in alle redelijkheid bovengeschikt t.o.v. andere teams, maar gaat nooit 
boven het belang van het individu. Indien het bevorderlijk is voor het individu en in 
het belang van Sporting’70 Dames 1 kunnen desgewenst jongere talentvolle meisjes 
worden ingepast (ongeacht de leeftijd). In voorkomende gevallen zal hier vooraf 
tijdig en duidelijk over dienen te worden gecommuniceerd door de hoofdtrainers. Bij 
verschil van mening zal de meisjes- en damescommissie een beslissing moet nemen.  
 
De trainer van de Dames Sporting’70 1 dient overigens te voldoen aan de eisen die 
de KNVB stelt aan een trainer uitkomende in de 1e of 2e klasse. 
 

3. Het uitbreiden van het aantal meisjes- en damesleden, met als 
doel om te komen tot 3 Damesteams, minimaal 2 MA en 2 MB 
juniorenteams, 3 MC en 3 MD junioren- en pupillenteams. 

 
Om uiteindelijke een stabiele 1e klasser te worden, dient Sporting’70 zelf te zorgen 
voor aanwas vanuit de jeugd. Omdat te verwezenlijken dient dus voldoende 
capaciteit in de jeugd aanwezig te zijn om daadwerkelijk ieder jaar meisjes vanuit de 
A-jeugd door te laten stromen naar de senioren. Zo geldt dat uiteraard ook voor de 
doorstroming van de B naar de A-jeugd etc. 
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Het grote probleem hierbij is op dit moment niet het potentiële aanbod (er is nog 
steeds een wachtlijst, waar dezelfde regels voor gelden als voor de jongens, zoals in 
het beleidsplan jeugdvoetbal is vastgelegd en tevens op de website staat 
gepubliceerd) van speelsters in de diverse leeftijdscategorieën, echter de capaciteit 
van ons sportcomplex speelt hierin een belangrijke rol. Om uiteindelijk op termijn 
aan deze aantallen teams te komen zal Sporting in haar aannamebeleid moeten 
streven om aan de onderkant (E en F) een instroom te verwezenlijken van maximaal 
21 meisjes per jaargang. Dat zal de komende jaren niet gehaald worden, want in 
deze categorie is de wachtlijst nog leeg, maar op termijn zal dit naar verwachting wel 
veranderen. Dat is een goede ontwikkeling want tot voorheen stroomden meisjes 
vaak laat in (vanaf 14 jaar) en misten daardoor essentiële basisvaardigheden. Door 
meisjes vroeger te laten beginnen kunnen deze eerder op een acceptabel niveau 
worden gebracht. 
 
Binnen het bestuur van Sporting’70 bestaat de bereidheid om mee te werken aan 
creatieve oplossingen om hieraan tegemoet te komen.  
 
Een organisatorisch minder complex, maar kostbaarder oplossing ligt in het 
aanbrengen van licht op het hoofdveld, waardoor de speeltijd op zaterdagen 
verlengd kan worden. Indien hier ook teven kunstgras wordt  neergelegd is gelijk het 
capaciteitsprobleem bij de trainingen opgelost.  
Andere oplossingen zijn het verplaatsen van de wedstrijden naar de zondag, door de 
dames en/of de hoogste meisjesteams. Een extra (kunstgras)veld, al dan niet samen 
met Hercules is een (onzeker) lange termijnperspectief. 
 

4. De jeugdselectie-elftallen (MA1, MB1, MC1 en MD1) minimaal op 
hoofdklassenniveau en eventueel uitkomend in een 
jongenscompetitie. 

 
Om te spreken over selectie-elftallen, dient er in ieder leeftijdscategorie minimaal 2 
elftallen aanwezig te zijn, waardoor selectie binnen die leeftijdscategorie ook echt 
plaats kan vinden. We streven mede hierdoor zelfs naar 3 teams in de MD en MC. 
De komende jaren zal de instroom nog onvoldoende zijn om de 10 meisjesteams 
volgens de gewenste indeling te kunnen realiseren. Daarom wordt de komende tijd 
per jaar bepaald in overleg tussen de coördinator jeugd en de dames- en 
meisjescommissie hoeveel teams er in welke geleding zullen worden gevormd. Indien 
er zich talenten van buiten de vereniging aandienen die een versterking voor de 
vereniging zijn en een selectieteam halen kunnen deze middels de talentenregeling, 
zoals die bij de jongens al van kracht is, instromen. 
 
De selectie-elftallen trainen (minimaal) 2 x per week en dienen zoveel mogelijk door 
trainers getraind te worden die in het bezit zijn van TC 3 jeugd of het 
jeugdtrainersdiploma van de KNVB. Deze trainers krijgen dezelfde faciliteiten als bij 
de selectieteams bij de jongens. Geïnteresseerde trainers worden in staat gesteld om 
dit op kosten van de vereniging te behalen conform het bestaande beleid van de 
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jongens. Aanmelding hiervoor dient op initiatief van de dames- en meisjescommissie, 
met instemming van de technisch coördinator jeugd te verlopen. 
 
Gelet op de opbouw dient het dan mogelijk te zijn om deze elftallen uit te laten 
komen op het hoogst mogelijke niveau in hun leeftijdscategorie. Daarnaast zal bij 
een eventuele geringe tegenstand meisjesteams ingedeeld kunnen worden in 
jongenscompetities of eventueel in een hogere leeftijdscategorie bij de meisjes. 
Ieder jaar zal in de maanden april/mei door de dames- en meisjescommissie bepaald 
worden wie in welk elftal gaat spelen. Het kan wenselijk zijn om daarvoor 
oefenwedstrijden of speciale selectietrainingen te organiseren, ook om te bepalen 
waar dat betreffende team het volgende seizoen ingedeeld moet worden. 
 
Om de talentenontwikkeling verder te stimuleren zal er met een aantal clubs in de 
regio die ook serieus werk maken van het meisjes- en damesvoetbal (JSV, Houten, 
Delta Sports, SC ’t Gooi, FC Almere) een beloftencompetitie kunnen worden opgezet. 
Hierbij spelen meisjes uit verschillende teams die het vereiste niveau hebben. Dit 
bevordert de samenhang tussen de talenten uit de diverse geledingen en oudere 
speelsters kunnen de jongeren bij de hand nemen. Deze beloftencompetitie kan 
vanwege veldengebrek en de reguliere competitieverplichtingen die op zaterdag 
plaatsvinden uitsluitend doordeweeks of op enkele zondagen in het jaar worden 
afgewikkeld. Er wordt in de volgende categorieën gespeeld: 

 Onder 21  
 Onder 17 

 
5. De breedte elftallen (MA2, MB2, MC2, MC3, MD2, MD3) spelen op 

hun eigen niveau.  
 

Presteren en op het hoogst mogelijke niveau spelen is een belangrijk doel en het 
doorvoeren van een selectie is een middel daartoe. Tevens moeten meisjes en 
dames die minder prestatief zijn ingesteld zich thuis voelen bij Sporting’70. 
Daarvoor zijn de niet-selectieteams bedoeld, waar het plezier voorop staat en de 
prestatie minder belangrijk is. Deze worden wel in staat gesteld om minimaal 
éénmaal per week te kunnen trainen onder leiding van eigen trainers, die worden 
bijgestaan door een geschoold coördinator.  

 
6. Speelsters stromen op jonge leeftijd (mini’s, CHL, F- en E-leeftijd) 

in bij Sporting’70 
 
Tot op heden stromen meisjes pas later in bij Sporting’70 in vergelijking met de 
jongens. De afgelopen jaren is deze leeftijd al teruggebracht (vroeger op 12/13 
jarige leeftijd, nu is dat 9/10 jaar) en de verwachting is dat dit steeds eerder zal 
worden gezien de ‘boom’ van het meisjesvoetbal. Sporting’70 zal hier actiever in 
werven, bijvoorbeeld door vriendinnendagen en ‘instuiftrainingen’ te organiseren. 
Daardoor zal steeds eerder ook voor het meisjesdeel het ‘quotum’ van 21 meisjes per 
jaargang benaderd worden. 
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7. Speelsters in de mini’s, CHL en F spelen gemengd. Speelsters in 
de E krijgen de keuze om in een meisjesteam te spelen of in een 
gemengd team te blijven spelen 

 
Uitgangspunt is dat de jongste meisjes gemengd spelen. In veel sporten is dat niet 
het geval, maar binnen het voetbal is dat de meest wenselijke lijn. Er wordt 
wederzijds respect gekweekt en de verschillen zijn ook nog niet zo groot. Ook in het 
volleybal spelen de jongsten gemend. Vanaf de E-leeftijd willen meisjes vaak graag 
samenspelen. Die mogelijkheid moet worden geboden, maar meisjes moeten ook 
gestimuleerd worden om bij hun (gemengde) team te blijven en/of voor een E-
selectieteam in aanmerking te komen. Sinds enkele jaren wordt er breder 
geselecteerd binnen de E-groep en de kans dat daar meisjes bij zitten is aanzienlijk.  
 
De hoofdleider E bepaalt elk jaar in overleg met de coördinator jeugd en de 
hoofdleider meisjes hoeveel ME-teams er worden ingeschreven en of deze 
meisjesteams in een meisjescompetitie spelen dan wel tegen gemengde teams 
spelen. Het is immers afhankelijk van het spelniveau en de samenstelling van de 
groep wat het meest wenselijk is. 
 

8. De vrouwelijke talenten zolang mogelijk bij de jongens laten 
voetballen. 

 
Zoals ook al eerder besproken is het belangrijk dat talentvolle meisjes zolang 
mogelijk bij de jongens blijven voetballen. Talenten kunnen zich in deze omgeving 
beter ontwikkelen als voetbalster. Dit komt niet heel vaak voor, maar wel regelmatig; 
in elke geleding tot en met de C bevinden zich meisjes die de selectie bij de jongens 
zouden kunnen halen. Maar ook meisjes die al lang in gemengd team spelen (vaak al 
vanaf de F) kunnen er dus voor kiezen bij de jongens te blijven spelen 
In de D-leeftijd (begin puberteit) zie je echter vaak dat de jongens maar zeer zeker 
de meisjes lichamelijk aan het veranderen zijn. Het komt dan regelmatig voor dat 
meisjes het elftal waar ze al jaren hebben ingespeeld (dus bij jongens), willen 
verlaten om met andere meisjes te gaan voetballen. 
 
Sporting’70 zal deze meisjes (en hun ouders/verzorgers) erop wijzen dat het voor 
hun ontwikkeling als voetballer beter is om bij de jongens te blijven. Als het 
betreffende meisje echter zeer nadrukkelijk de wens uitspreekt om bij de meisjes te 
voetballen, dan is dat mogelijk. Het belang van de speelster staat immers voorop.  
Dit wordt besproken tussen de hoofdleider Meisjes en de ouders/verzorgers van het 
betreffende meisje.  

 
9. Het creëren van voldoende gezelligheid. 

 
Naast de voetbalactiviteiten die door Sporting’70 georganiseerd is er ruimte om 
speciale activiteiten met het eigen team te organiseren. Elk team heeft een budget 
(weliswaar klein). Voorbeelden om met een eigen team te organiseren zijn: 
voetbalkampen, zwempartijen, schaatsen, bezoeken FC Utrecht dames, slaapfeesten 
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etc.  Dit geldt voor zowel de selectieteams als de breedteteams alsmede jong en oud 
bij Sporting’70. 

 
10. Het handhaven van continuïteit in de organisatie. 

 
Er zal naar worden gestreefd een hecht team aan leiders te interesseren en te 
motiveren voor het meisjes- en damesvoetbal. Het team van leiders dient te 
beschikken over een combinatie van mensen die zaken regelen en mensen die over 
voetbalervaring/inzicht beschikken. Afhankelijk van de mogelijke aanwezigheid van 
trainers dan wel coördinatoren, zal er sprake dienen te zijn van twee begeleiders 
(trainers/leiders) per team. De taken van de leiders zijn opgenomen in het 
Vrijwilligersboek van Sporting’70, zie hiervoor de Sporting’70 website. 
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Tot slot 
  
Het meisjes- en damesvoetbal blijft gewoon een voetbalafdeling, en waar mogelijk 
zal deze afdeling zich zoveel mogelijk aansluiten bij de jongensafdeling van 
Sporting’70. 
 
 
John Weenink 
Bestuurslid Dames en Meisjes  
Sporting’70  
 
 
Gebruikte bronnen: 
Beleidsplan Dames- en meisjesvoetbal DSVP. 
Coachen van jeugdvoetbal K.N.V.B. 
 
En speciale dank aan de Meisjes- en Damescommissie i.o. voor de geleverde input. 

 


