
1. Grote kansen 
Iedere speler krijgt de kans om 
zich te ontwikkelen. Dit kan 
alleen in een veilige, positieve en 
eerlijke omgeving. Door spelers 
positief te stimuleren en eerlijk 
met elkaar over voetbal te 
praten, ontwikkelt iedere speler 
zich, op welk niveau dan ook. 

2. Wisselen 
Wissel jij als trainer/coach je 
beste spelers minder vaak? Dat 
is logisch toch? Maar gun ook de 
andere spelers genoeg speeltijd. 
We werken met de 65% regel. 
Iedere speler moet minimaal 
65% van de minuten gespeeld 
hebben. Soms is dit wat meer, 
soms wat minder.

5. Indelen maar
Het gehele jaar is onze VTC 
op pad om spelers en teams 
te bekijken. De lijntjes met de 
trainers zijn kort. De VTC is altijd 
verantwoordelijk voor de indeling 
van de teams. Hierover hebben 
we een beleidskader opgesteld. 
Op de websites is meer info te 
vinden.

4. Help elkaar
Soms is het nodig om spelers 
van elkaar te lenen. Het is 
belangrijk dat de coördinator 
op de hoogte is van het uitlenen 
van spelers. 
Het is alleen toegestaan om de 
zogenoemde ‘’tweedejaars’’ 
uit te lenen aan een categorie 
hoger.

3. Verloren? Geleerd! 
Natuurlijk willen we allemaal 
winnen. Dat is ook het doel van 
voetbal. Is verliezen dan erg? 
Natuurlijk niet! Dit draagt bij aan 
de ontwikkeling van de spelers. 
Ontwikkeling en de wil om te 
winnen gaan hand in hand. 
Zonder fouten leer je niet.

8. Teamsport
Voetbal is een teamsport, dat 
is soms echter lastig voor een 
individuele speler. We richten 
onze ontwikkeling op de 
individuele speler, maar letten 
ook altijd op het teambelang. 
Alleen kan je niks, je moet het 
samen doen! 

10. Trainen
We bewegen tijdens de 
trainingen en staan niet 
stil. Trainers kunnen gebruik 
maken van de VTON app 
waar een duidelijke leerlijn 
wordt aangegeven voor onze 
vereniging. De VTC kan altijd 
om hulp gevraagd worden bij 
trainingen.

6. Korte lijnen
Bij Terborg & Silvolde hebben 
we graag korte lijnen met 
alle betrokken partijen. Op 
onze websites is te vinden wie 
verantwoordelijk is op welke 
gebieden. Bij vragen en/of 
opmerkingen staan wij altijd 
open voor een gesprek.

11. Doe jij mee?
Doe jij mee met onze prachtige 
verenigingen? Je kan een 
aantal weken proeftrainen om 
te kijken of je het leuk vindt. Op 
onze website is alle informatie 
te vinden: www.vvterborg.nl of 
www.sportclubsilvolde.nl. 

9. Aanvallen!
We voetballen om te scoren. 
Kinderen die acties maken 
moeten worden gestimuleerd. 
We beperken spelers die graag 
acties maken absoluut niet 
en laten spelers functioneel 
pingelen. Op trainingen zijn we 
veel bezig met het maken van 
acties, vooral onder druk. 

7. Allemaal gelijk
Bij ons zijn alle spelers 
gelijk. We kijken niet naar 
geslacht, kleur, ras, afkomst, 
kwaliteit etc.  Iedereen moet 
zich een volwaardig lid van 
voetbalvereniging Terborg 
en sportclub Silvolde kunnen 
voelen.

Jeugdvoetbal bij voetbalvereniging Terborg 
en sportclub Silvolde, waar gaat dat eigenlijk 
precies om? 

De 11 van Terborg en Silvolde legt uit wat de 
belangrijkste doelstellingen, regels en afspraken 
zijn binnen onze verenigingen. 

Als we samen zorgen dat we de 11 genoemde 
punten hanteren, zorgen we samen voor een 
positief klimaat binnen onze jeugdafdeling. 

De 11 van 
voetbalvereniging 
Terborg & 
sportclub Silvolde!
Met plezier naar resultaat

Kader
De trainers en/of coaches werken met de spelers 
en kennen de kinderen goed. Daarom hebben ze 
het voorrecht om de speelwijze en de opstelling 
te bepalen. 

Leiders zorgen voor alle communicatie richting 
de ouders, bijvoorbeeld het delen van het was- 
en rijschema. 

Toeschouwers en ouders? Die kijken toe buiten 
de omheining van het veld of op de tribune. Is 
er geen omheining of tribune dan op gepaste 
afstand van het veld. Zij moedigen positief aan, 
maar ze geven geen aanwijzingen. Dit doet de 
trainer/coach.

Heeft u vragen over de 11 van Terborg/
Silvolde dan kunt u een mail sturen naar 
jeugdcommissie@sportclubsilvolde.nl




