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1. INLEIDING

Voor u ligt het Voetbal Technisch Beleidsplan van T.S.V. Theole voor de jaren 2018-2022. Het plan is een

update van het beleidsplan 2016-2020.

De samenstellers van het  “nieuwe” beleidsplan  stelden zich ten doel: 

- de visie en missie opnieuw vast te stellen en eventueel aan te scherpen

- structuur aan te brengen binnen de jeugdopleiding

- geformuleerde doelstellingen d.m.v. duidelijke taal om te zetten in planmatige werkwijzen

- daar waar nodig bindende afspraken te formuleren

- een makkelijk leesbaar en op de praktijk gericht document voor spelers, kaderleden en ouders van 

jeugdspelers samen te stellen

Dit met als uiteindelijke doel de positie en ambitie van de jeugdopleiding te plaatsen binnen de vereniging 

en alle betrokkenen hiermee meer houvast te geven. Ook beoogt het beleid meer inzicht te geven in de 

organisatie en samenwerking tussen de afdelingen jeugd en senioren. Het van elkaar weten wat de 

bedoeling is en daar samen aan werken, moet ertoe leiden dat de vereniging een totaal is en niet uit allerlei 

autonome eilandjes bestaat. Dit beleidsplan is het uitgangspunt voor het beleid van de komende jaren maar 

ook een leidraad van waaruit periodiek toetsbare jaarplannen uiteengezet kunnen worden. 

NIEMAND IS BELANGRIJKER DAN HET TEAM

GEEN TEAM IS BELANGRIJKER DAN DE CLUB
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2. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN, PROBLEEMSTELLINGEN 

2.1 Visie
Als vereniging met een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid, openstaand voor sportinnovatie en 

sportverbreding, op een kwalitatief hoog niveau vormgeven aan de voetbalsport in Tiel en de regio.

2.2 Missie
Theole wil dit bewerkstelligen door zorg te dragen voor een goede basisopleiding in de jeugd en bij beloften 

senioren. Bij de jeugd en senioren selectieteams zullen bij het niveau van het team passende trainers en 

leiders er naar streven het hoogst haalbare met het team te bereiken. Bij de recreatieve teams is de prettige 

sportbeleving belangrijker dan het leveren van een prestatie. Dit alles in een sfeer waarin alle leden met 

behoud van normen en waarden zich thuis voelen binnen de vereniging en een hoogwaardige 

sportomgeving ervaren.

2.3 Doelstellingen

- De ontwikkeling van spelers en kader zodanig beïnvloeden dat zij zich voortdurend verder kunnen 

ontwikkelen, waardoor het niveau steeds hoger kan worden. 

- De individuele ontwikkeling van de speler en SPELPLEZIER staan centraal.

- Vorming van de speler op technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied.

- Voor de selectieteams wordt uitgegaan van prestatieve doelstellingen.

- Zij spelen op een zo hoog mogelijk niveau.

- Streefdoel Theole 1: 2
e
 klasse met 70% eigen opgeleide jeugdspelers

- Streefdoel Jong Theole: reserve 2e klasse

- Streefdoel JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1: minimaal 2 teams op divisie niveau. Waarbij voor

de JO19-1 en JO17-1 geldt 4
e
 divisie (of hoger), JO15-1 en JO13-1 3

e
 divisie (of hoger). Als

ondergrens voor deze teams geldt het hoofdklasse niveau.

- Streefdoel JO11-1, JO10-1, JO9-1 en JO8-1: Hoofdklasse.

- Overige selectieteams: 1
e
 klasse voor teams waar de hoeveelheid spelers het verantwoord toelaat

om op dit niveau te kunnen blijven leren/ontwikkelen, anders 2
e
 klasse. Hetgeen tevens als

ondergrens voor de schaduwteams moet gelden.

- Voor de overige teams wordt uitgegaan van recreatieve doelstellingen, waarbij het best passende

niveau wordt nagestreefd.

- Zij streven wel een zo hoog mogelijke klassering na.

- Bevorderen van doorstroming binnen de jeugdafdeling.

- Bevorderen van structurele doorstroming van de jeugd naar de senioren (selectie)teams.

- Bevorderen van sportief en respectvol gedrag.

- Klimaat scheppen waarin kinderen en volwassenen zich thuis voelen.

- Dit plan is een fundament en leidraad voor alle leden en kaderleden.

2.4 Probleemstellingen
Op het moment van de totstandkoming van dit Voetbal Technisch Beleidsplan zijn er een aantal sterktes

alsmede verbeterpunten gesignaleerd. T.S.V. Theole staat in de regio nog steeds bekend om een goede 

jeugdopleiding, waardoor niet alleen kinderen uit Tiel, maar ook vanuit de omgeving van Tiel zich binden 

aan de vereniging. Daarnaast biedt de vereniging een breed aanbod aan voetbalactiviteiten voor iedereen, 

dus zijn er niet alleen jongens- en herenteams, maar ook meisjes- en damesteams, een team gericht op 
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kinderen met een (verstandelijke) beperking, en een 35+ team voor zowel heren als dames. Tevens is er

het zogenaamde 'Walking football' in oprichting.

De vereniging groeit in aantal leden nog steeds en mede daardoor is er veel voetbalpotentie aanwezig. Echter,

om de sterke punten te kunnen behouden, dient ook aandacht geschonken te worden aan de volgende punten 

van zorg en/of probleemstellingen: 

- Door de zich snel veranderende maatschappij worden aan de deskundigheid van kaderleden van 

sportverenigingen in het algemeen, dus ook van T.S.V. Theole, steeds hogere eisen gesteld. Door

T.S.V. Theole is hier reeds op ingezet door een “handboek” voor technisch kader te schrijven en

in de praktijk ondersteuning te bieden hierin zodat er een breed kwalitatief draagvlak van technisch

kader is voor het opleiden van jeugdspelers.  

- De huidige ontwikkelingen met betrekking tot doorstroom binnen de jeugd en richting de 

seniorenselectie(s) blijven een punt van zorg. 

- Aantoonbaar beleid t.a.v. sportiviteit en respect schiet vaak nog tekort. Ondanks dat er een 

huishoudelijk reglement is opgesteld met daarin onder andere de normen en waarden zoals deze bij 

T.S.V. Theole gelden, zou een commissie die hier beleid op initieert en uitvoert een goede stap zijn.

- Het kunnen vinden van voldoende vrijwilligers die bereid zijn zich voor T.S.V. Theole in te zetten. In 

dit kader zal tevens een vrijwilligersprotocol opgesteld moeten worden dat mede daarin meer 

duidelijkheid moet verschaffen.

- Samenwerking met BVO’s, momenteel NEC/FC Oss in onze situatie,  en KNVB is te minimaal.

- De afwezigheid van een scoutingcommissie.

- Het creëren van een verzorgingsbeleid dat voor zowel de jeugd als senioren dekkend is.

- De huidige plaats van de keepersopleiding.

- Communicatielijnen lopen niet altijd zoals ze zijn afgesproken. 

- Veel trainers / leiders werken en denken vanuit hun eigen team (eilandje) en beseffen (nog) 

onvoldoende dat ze (meer) moeten samenwerken met de andere trainers / leiders en dat ze één 

gezamenlijk belang hebben: THEOLE !  

- Het (nog beter) laten functioneren van het SVS (Speler-Volg-Systeem).

- Aanstellen van de juiste trainers op de juiste leeftijdscategorie (teams). Hier is door de TC inmiddels 

beleid op gemaakt dat is terug te vinden in dit beleidsplan. Hierbij dient het beleid te zijn dat van 

onderaf reeds moet worden ingezet op een brede aanpak, wat zal moeten beginnen bij de kleuter-

voetballers en via de JO-9 en JO-11 naar de hogere categorieën. Hierdoor ontstaat een

duidelijkere basis die daarna zijn vruchten zal afwerpen. Starten van een bepaalde structuur bij de

kleutervoetballers, de JO-9 en JO-11 betaalt zich terug in de hogere leeftijdscategorieën en geeft

duidelijkheid en harmonie.

- De (te vroege) uitstroom van talentvolle spelers naar bijvoorbeeld BVO’s.

- Onvoldoende ontwikkelingsmomenten voor talentvolle jeugd richting senioren (opzet O.23 en Jong 

Theole).

- Creëren van een herkenbaar “gezicht” in Theole senioren (selectie)teams vanuit de jeugdafdeling

zoals we daar in de opleiding voor staan.
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3. DE JEUGDSPELERS EN -TRAINERS IN HUN VOETBALOMGEVING

3.1 Leeftijdscategorieën
Bij het leiding geven aan jeugd kunnen verschillende leeftijdscategorieën worden onderscheiden, die ieder

een verschillend gedrag vertonen: 

- Kleutervoetbal van vier en vijf jaar

- De pupillen van zes tot negen jaar (JO8 en JO9)

- De pupillen van negen tot dertien jaar (JO10, JO11 en JO13)

- De junioren van dertien tot zeventien jaar (JO15 en JO17)

- De junioren van zeventien tot negentien jaar  (JO19)

Kleutervoetbal 4 en 5 jaar

Deze kinderen zijn sterk op zichzelf gericht (egocentrisch). Zij reageren sterk op hun lust- en 

onlustgevoelens. Dit komt met name in de sport tot uiting. Sport moet met deze groep vooral spelenderwijs 

worden beoefend.  

Het plezier in de sport wordt het meest spontaan ervaren in het spelend bewegen. Spelend bewegen 

herkent men aan het overheersen van de ongerichtheid en de overmaat in het bewegen. De bewegingen 

missen vaak het doel waarvoor ze bestemd zijn. De ervaring en het beleven ervan zijn van grote betekenis 

voor de verdere motorische ontwikkeling van het kind. De eigen spontaniteit moet ruimte krijgen in de 

gekozen speelse voetbalvormen. Dat kan - alhoewel herhalingen belangrijk zijn - door veel variatie in de 

voetbalvormen aan te brengen. Het doel bij het voetballen is ‘Baas worden over de bal’. Veel balcontacten 

in voetbalspelen zijn belangrijk. 4 tegen 4 is het beste partijtje om spelenderwijs te leren voetballen.

Pupillen van 6 tot 9 jaar

In de loop van de tijd zien we duidelijke veranderingen optreden. Het bewegingsapparaat houden ze steeds 

meer onder controle. Toch zullen we rekening dienen te houden met het feit dat het kind nog sterk op 

zichzelf is gericht. Het is nog weinig zelfstandig en afhankelijk van anderen (volwassenen). Wel gaat het kind 

steeds meer rekening houden met de ander. Het kind zal na verloop van tijd zelf zijn gedrag binnen het 

samenspel gaan corrigeren. Tegelijkertijd zullen we rekening moet houden met de behoefte van het kind 

om te willen presteren. Dit belangrijke proces vereist zorgvuldige begeleiding. Deze JO9 en JO8 pupillen

spelen in wedstrijden 7 tegen 7, waarmee de mogelijkheid om veel balcontacten te hebben en de voetbal-

situatie te overzien, voor hen aanwezig blijft. In de training kunnen de technische vaardigheden, met behulp

van voetbalvormen, zo ‘voetbal-echt’ mogelijk worden ontwikkeld. In een sfeer vol spelvreugde en spelbeleving

kunnen ze vertrouwd worden met de elementen van het voetbalspel.

Pupillen van 9 tot 13 jaar

Het gedragspatroon verandert. Het kind ontwikkelt een duidelijk ander gedrag dan het kind in de jongere 

leeftijdsgroepen. Met name ontwikkelt het kind een meer sociaal gedragspatroon ten opzichte van de 

teamgenootjes. Daarom kan een groter beroep worden gedaan op het verantwoordelijkheidsbesef. Als 

leiding kan duidelijk worden gemaakt dat alleen door samenwerken en samen presteren het behalen van 
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een positief resultaat mogelijk is.

Vanaf JO13 wordt in wedstrijden 11 tegen 11 gespeeld. In trainingen blijft het ontwikkelen van de

technische basisvaardigheden het belangrijkste. Door het spelen van voetbalvormen en partijtjes (4 

tegen 4) ontwikkelt zich het spelinzicht. Steeds meer krijgen de kinderen inzicht in ruimte, tijd 

(handelingssnelheid), medespelers, tegenstanders en positiespel. Dit samenspel tussen technische en 

inzichtelijke ontwikkeling ontwikkelt de spelrijpheid van kinderen. 

Junioren van 13 tot 17 jaar

In deze leeftijdsgroep, van (ongeveer) dertien tot en met zestien jaar, gaat de instelling zich duidelijk 

ontwikkelen in de richting van meer volwassen gedrag. Het kind beseft verantwoordelijkheid te hebben en 

zal meer rekening gaan houden met de ander. Ook bij deze ontwikkeling naar adolescentie speelt de sport 

een niet te verwaarlozen ondersteunende rol. Maar deze periode van de puberteit brengt kinderen ook 

vaak in verwarring. Zowel lichamelijk als geestelijk verandert er veel. De groeispurt kan al vanaf het twaalfde 

jaar (en bij meisjes soms nog eerder) beginnen, maar zet zich door in de puberteit. De verhouding van de 

lichaamsdelen verandert, bovendien kondigen zich allerlei andere lichamelijke veranderingen aan, zoals 

duidelijk herkenbare geslachtskenmerken. In het tweede deel van de puberteit valt het accent voornamelijk 

op de breedtegroei, waardoor het kind een volwassen uiterlijk gaat vertonen. Door de versnelde groei 

kunnen de bewegingen minder gecoördineerd, hoekiger worden. De puber houdt zich eigenlijk constant 

bezig met zichzelf. Welke plaats gaat hij innemen in die volwassen wereld van straks? Hij denkt na over het 

eigen ik, over het veranderende lichaam en daar is hij lang niet altijd tevreden over. Hij is nog niet wat de 

volwassene is en ook niet meer wat het kind was. Dit leidt tot verwarring en onzekerheid. Sommige pubers 

proberen zich los te maken van allerlei zaken en verzetten zich en willen dikwijls meer dan ze kunnen. 

Volwassenen hebben vaak moeite met kinderen van deze leeftijd om te gaan.

De puber wisselt de waarde die sport voor hem heeft soms gemakkelijk in. Hij kan veel voelen voor 

wedstrijdsport en zich dan ook bewust inzetten en veel trainen. Het is echter ook goed mogelijk dat hij sport 

louter als een aardige vrijetijdsbesteding ziet en er verder niet te veel moeite voor wil doen. Van de ene op 

de andere dag kan hij switchen. 

Dus ... Feit is dat lichamelijk redelijk volgroeide pubers in staat zijn tot het leveren van prestaties op een 

hoger niveau. Ze kunnen en willen zich ook meer in zetten voor prestaties, de voetbalbegeleider en trainer 

kunnen dus ook meer vragen en eisen. Ze kunnen meer aan, de pubers, maar zullen zelf moeten beslissen.

De leiders zullen voortdurend moeten inspelen op hun leeftijd én op hun ambivalentie, het kenmerk dat ze 

de ene keer heel anders tegen iets aan kijken dan ‘normaal’. Pubers bepalen zelf wel welke rol voetbal in 

hun leven speelt. Ze zoeken naar waarden en normen én naar zichzelf en dat leidt ertoe dat ze standpunten 

gaan innemen. In zijn onzekerheid zoekt de puber erkenning voor die standpunten en is snel geraakt als hij 

merkt dat er geen rekening met hem wordt gehouden. Vaak is hij overdreven idealistisch en bezeten van 

onvervulbare plannen en ideeën, maar een reactie met de harde hand werkt meestal averechts. Door 

overleg is het meeste te bereiken. De puber staat dicht bij volwassenheid en is het best gediend met een 

benadering die werkelijk helpt zelfstandig en dus volwassen te worden. Steeds meer zal bij het voetballen 

in deze fase het besef van teamtaken, taken per linie en posities worden ontwikkeld. 

In de training gebruikt de coach hiervoor kleine en grote wedstrijdvormen (en daarvan afgeleide vormen). 

Door de ontwikkeling die kinderen doormaken, is het van belang dat de jeugd meer wordt ingedeeld in 

prestatieklassen. Daarbij past ook het eventueel plaatsen van talentvolle spelers in een hogere 

leeftijdscategorie.

 

Junioren van 17 tot 19 jaar

De laatste fase op weg naar volwassenheid, waarin zowel lichamelijk als geestelijk wat meer rust wordt 

bereikt. Bij het voetbal worden teamkwaliteiten zichtbaar en gebruikt. Er kan een beroep worden gedaan 

op de spelers om het teambelang voorop te laten taan. Het complex van alle aanwezige kwaliteiten in een 

team gaat bijdragen aan het optimaliseren van de teamorganisatie. Spelers moeten begrijpen dat zij vaak 

dingen moeten laten in plaats van doen. Het is de laatste ontwikkeling naar het ‘volwassener voetbal’. In 

toenemende mate kan de coach gebruik maken van overleg om de ondersteuning te geven in de laatste 

fase van de weg naar volwassenheid.

 

3.2 Vertaling van de KNVB-visie naar de jeugdafdeling van T.S.V. Theole
T.S.V. Theole zal op grond van de beschreven uitgangspunten van de KNVB continu moeten nadenken over
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hoe een jeugdafdeling, die kan worden gekenmerkt als een levende en lerende organisatie en daardoor

doorlopend aan verandering onderhevig is, moet worden vormgegeven. Criteria waaraan het beleid kan

worden getoetst kunnen in grote lijnen worden geformuleerd, de specifieke invulling hiervan zal aan het eind

van ieder seizoen moeten worden bepaald. Dergelijke criteria die concreet voor T.S.V. Theole gelden zijn:

- Het voetbalspel wordt zo aanvallend mogelijk gespeeld, dat wil zeggen dat spelers leren om initiatief

te nemen.

Talentvolle spelers kunnen op een hoger niveau komen te spelen, dan waar zij op grond van hun

leeftijd in zouden behoren te spelen.  

Individuele talentontwikkeling gaat in principe voor teambelang.

Techniek is een middel om uitvoering te geven aan de teamfunctie aanvallen en de teamtaken 

opbouwen en scoren en is dus geen doel op zichzelf.

Het jeugdvoetbal is geen directe afspiegeling van het volwassen voetbal, daarom staan 

leeftijdsspecifieke kenmerken steeds centraal in het leren voetballen.

3.3 De trainer en de ouders
Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen zijn aanwezig (op het speelveld en in de kleedkamer) en 

hebben daar een belangrijke taak. Gelukkig volgen sommige ouders het voetballen van hun kind.

Hun enthousiasme is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen. Veel ouders houden het echter 

niet bij aanmoedigingen. De kinderen worden al snel een verlengstuk van de beleving van hun ouders.

Aanmoedigingen worden aanwijzingen, en voordat iemand het in de gaten heeft, staan er twee keer zoveel 

trainers langs de lijn dan voetballers in het veld. Zowel voor trainers als voor ouders geldt: zij zijn 

medeverantwoordelijk voor het plezier van het eigen team en het team van de tegenpartij! 

Het streven van Theole is: één trainer/ coach en zoveel mogelijk supporters! 

Voor de trainers is de belangrijkste, maar tevens zeer moeilijke taak weggelegd om ouders duidelijk te 

maken welke rol zij tijdens de wedstrijd hebben. En: welke rol een trainer heeft, ten opzichte van de 

kinderen. Het gaat om het leerproces en de spelbeleving van de kinderen. Kinderen leren het snelst in een 

veilig leerklimaat. Dat wil zeggen een sfeer waarin het kind de vrijheid heeft om het spel zelf te ontdekken. 

Het kind wordt daarbij geholpen door een persoon, de trainer. Die structuur moet heel duidelijk zijn. Zo 

niet, dan wordt het verwarrend en begrijpen de kinderen niet meer waar zij aan toe zijn. Natuurlijk vinden 

deze kleine voetballers het fantastisch als ze worden aangemoedigd! Ouders zijn dus zeker nodig en 

absoluut welkom langs de lijn. Daarnaast is hulp van de ouders voor de trainer vaak onmisbaar. Zolang de 

kinderen zichzelf nog niet kunnen omkleden zijn ouders in de kleedkamer onmisbaar. De leerstructuur moet 

worden gezien als een volgende stap naar zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid. Geef het kind de kans! 

3.4 De structuur van voetballen
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De voetbalstructuur zoals hierboven staat afgebeeld, is de kapstok waar we ons binnen de club aan willen 

houden. Wanneer we allemaal vanuit deze structuur denken en handelen wordt het voetballen voor de 

spelers veel meer herkenbaar. Een uitwerking van de structuur kan als volgt worden beschreven.

Voetbal is een spel. En net als bij ieder ander spel staat het plezier voorop. Natuurlijk wil je ieder spel dat je 

speelt winnen; dat is de bedoeling van het spel. Dit betekent overigens niet dat het alleen om het resultaat 

gaat, integendeel: in de jeugd gaat het om opleiden, om het beter leren voetballen. Hierbij zijn per 

leeftijdscategorie doelstellingen geformuleerd. Zo gaat het bij het kleutervoetbal om het baas worden over de

bal, dat is een hele andere doelstelling dan bijvoorbeeld bij de JO13-pupillen: het leren spelen vanuit een taak.

Deze doelstellingen hebben te maken met de vaardigheden en met name de leeftijd van de kinderen. We

moeten rekening houden met wat ze kunnen en wat ze nog niet kunnen. 

Als we structuur willen aanbrengen in voetballen dan moeten we duidelijk maken dat beter leren voetballen 

betekent: beter leren aanvallen (als je de bal hebt), beter leren verdedigen (als je de bal niet hebt) en beter 

leren omschakelen (van aanvallen naar verdedigen en andersom). 

Bij de jongste jeugd gaan we eerst leren aanvallen. Dat is namelijk met bal, waarbij er op een gegeven 

moment natuurlijk ook tegenstanders (verdedigers) aan te pas komen. Vanaf de JO11-pupillen trainen we niet 

meer alleen vanuit het aanvallen, maar ligt bij de helft van de training het accent op verdedigen (de 

structuur/opbouw van de training wordt verder in dit Voetbal Technisch Beleidsplan besproken). Binnen 

aanvallen onderscheiden we opbouwen en scoren. Om te kunnen scoren (een doelpoging wagen), moet je 

eerst kansen kunnen creëren en hiervoor is opbouwen nodig. Dit kan beginnen bij de keeper, maar ook op 

de helft van de tegenstander kan er opgebouwd moeten worden om te komen tot een kans/doelpoging.

Op deze onderdelen kun je trainen, net als op de verdedigende varianten: het verstoren van de opbouw of 

het voorkomen van scoren.  

De teamfuncties aanvallen, verdedigen en omschakelen en bijbehorende teamtaken opbouwen, scoren, 

verstoren en voorkomen van scoren zijn begrippen die duidelijk moeten worden in de jeugdopleiding, 

beginnend bij de JO8-pupillen (op hun niveau) en die de JO11-pupillen al toepassen (zonder dat ze het

natuurlijk zo noemen). We moeten dan wel de JO8-pupil duidelijk maken dat het bij aanvallen de bedoeling is

dat de bal naar voren gaat en dat het daarbij handig is dat we niet allemaal naar de bal toe komen (groot

maken) en ook waarom… Dit moet je dus laten zien! 

De bovengenoemde begrippen krijgen betekenis in de voetbalhandelingen. We onderscheiden 

voetbalhandelingen met bal (techniek) en voetbalhandelingen zonder bal. Het moge duidelijk zijn dat deze 

voetbalhandelingen centraal staan (eerst met - en daarna zonder bal) en altijd de basis blijven. Deze 

handelingen worden ondersteund door het inzicht van de speler (welke keuzes maakt hij/zij op welk 

moment) en dat ook steeds meer (naarmate de kinderen ouder worden en/of het voetbalinzicht verder is 

ontwikkeld) het inzicht van het team (communicatie) een bepalende rol gaat spelen. Op topniveau kunnen 

alle spelers wel een balletje raken, maar er blijven verschillen ontstaan door de teamtactiek en natuurlijk 

de individuele kwaliteiten van een speler.

Jeugdvoetballeerproces
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Ontwikkelen van voetbalhandelingen (aanvallen, verdedigen en omschakelen)

Kleutervoetbal leren beheersen van de bal 4 tegen 4

JO8 en JO9 doelgericht leren handelen met de bal 6 tegen 6

JO10 leren samen doelgericht te spelen 6 tegen 6

JO11 leren samen doelgericht te spelen 8 tegen 8

JO13 leren spelen vanuit een basistaak 11 tegen 11

JO15 afstemmen van basistaken binnen het team 11 tegen 11

JO17 spelen als een team 11 tegen 11

JO19 presteren als team in de competitie 11 tegen 11

In het jeugdvoetballeerproces zijn de opleidingsdoelstellingen per leeftijdscategorie weergegeven. Het is

belangrijk dat trainers/coaches goed beseffen dat er bij JO8/9-pupillen hele andere uitgangspunten

zijn dan bijvoorbeeld bij JO15-junioren. T.S.V. Theole heeft profielschetsen uitgewerkt per leeftijdscategorie

om hier al bij voorbaat rekening mee te kunnen houden. Deze worden in paragraaf 3.5 beschreven.

3.5 Profielschetsen jeugdtrainers
Ondanks dat de getoonde profielschetsen betrekking hebben op alle teams binnen T.S.V. Theole, dat wil

zeggen op zowel prestatie- als recreatieve teams, mag het duidelijk zijn dat aan trainers van selectieteams

meer (specifiekere) aanvullende eisen worden gesteld. Deze zijn voor de volledigheid opgenomen in de bijlage.

KLEUTERVOETBALTRAINER

- Conformeert zich aan het jeugd-beleidsplan van T.S.V. Theole

- Heeft kennis van – en affiniteit met de doelgroep (Kleutervoetbal)

- Baas worden over de bal (doelstelling Kleutervoetbal)

- Leeftijd typische kenmerken Kleutervoetbal

- Geeft het goede voorbeeld (gedrag)

- Competenties: plannen & organiseren, samenwerken, doelgericht communiceren

- Kan op een goede wijze omgaan met Kleutervoetbal

- Kan op een goede wijze omgaan met ouders/verzorgers

- Is bereid overleg en kader-bijeenkomsten bij te wonen

JO8 en JO9-PUPILLENTRAINER

- Conformeert zich aan het jeugd-beleidsplan van T.S.V. Theole

- Heeft kennis van – en affiniteit met de doelgroep (JO8/9-Pupillen)

- Doelgericht leren handelen met de bal (doelstelling JO8/9-Pupillen)

- Leeftijd typische kenmerken JO8/9-Pupillen

- Inhoud, opbouw en planning training JO8/9-Pupillen (optimaal leerklimaat/ periodisering)

- In bezit van of bereid tot volgen pupillen-module, OBC, pupillen trainerscursus of

Uefa C/TC3 jeugd

- Geeft het goede voorbeeld (gedrag)

- Competenties: plannen & organiseren, samenwerken, doelgericht communiceren

- Kan op een goede wijze omgaan met JO8/9-Pupillen

- Kan op een goede wijze omgaan met ouders/verzorgers

- Is bereid overleg en kader-bijeenkomsten bij te wonen

- Kan als JO8/9-Pupillentrainer coachen tijdens training en wedstrijd

- Een training voorbereiden m.b.v. de jaarplanning/periodisering van Theole

- Een training in gang zetten en op gang houden (organiseren)

- Methodische stappen maken tijdens de training (makkelijker/moeilijker maken)

- Coachen op voetbalhandelingen met en zonder bal

- Voetbal lezen
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JO10 en JO11-PUPILLENTRAINER

- Conformeert zich aan het jeugd-beleidsplan van T.S.V. Theole

- Heeft kennis van – en affiniteit met de doelgroep (JO10/11-Pupillen)

- Leren samen doelgericht spelen (doelstelling JO10/11-Pupillen)

- Leeftijd typische kenmerken JO10/11-Pupillen

- Inhoud, opbouw en planning training JO10/11-Pupillen (optimaal leerklimaat/

periodisering)

- In bezit van of bereid tot volgen pupillen-module, OBC, pupillen trainerscursus of

Uefa C/TC3 jeugd

- Geeft het goede voorbeeld (gedrag)

- Competenties: plannen & organiseren, samenwerken, doelgericht communiceren

- Kan op een goede wijze omgaan met JO8/9-Pupillen

- Kan op een goede wijze omgaan met ouders/verzorgers

- Is bereid overleg en kader-bijeenkomsten bij te wonen

- Kan als JO10/11-Pupillentrainer coachen tijdens training en wedstrijd

- Een training voorbereiden m.b.v. de jaarplanning/periodisering van Theole

- Een training in gang zetten en op gang houden (organiseren)

- Methodische stappen maken tijdens de training (makkelijker/moeilijker maken)

- Coachen op voetbalhandelingen met en zonder bal

- Voetbal lezen

JO13-PUPILLENTRAINER

- Conformeert zich aan het jeugd-beleidsplan van T.S.V. Theole

- Heeft kennis van – en affiniteit met de doelgroep (JO13-Pupillen)

- Leren spelen vanuit basistaak (doelstelling JO13-Pupillen)

- Leeftijd typische kenmerken JO13-Pupillen

- Inhoud, opbouw en planning training JO13-Pupillen (optimaal leerklimaat/ periodisering)

- In bezit van of bereid tot volgen pupillen-module, OBC, pupillen trainerscursus of

Uefa C/TC3 jeugd

- Geeft het goede voorbeeld (gedrag)

- Competenties: plannen & organiseren, samenwerken, doelgericht communiceren

- Kan op een goede wijze omgaan met JO13-Pupillen

- Kan op een goede wijze omgaan met ouders/verzorgers

- Is bereid overleg en kader-bijeenkomsten bij te wonen

- Kan als JO13-Pupillentrainer coachen tijdens training en wedstrijd

- Een training voorbereiden m.b.v. de jaarplanning/periodisering van Theole

- Een training in gang zetten en op gang houden (organiseren)

- Methodische stappen maken tijdens de training (makkelijker/moeilijker maken)

- Coachen op voetbalhandelingen met en zonder bal

- Voetbal lezen

JO15-JUNIORENTRAINER

- Conformeert zich aan het jeugd-beleidsplan van T.S.V. Theole

- Heeft kennis van – en affiniteit met de doelgroep (JO15-Junioren)

- Afstemmen basistaken binnen het team (doelstelling JO15-Junioren)

- Leeftijd typische kenmerken JO15-Junioren

- Inhoud, opbouw en planning training JO15-Junioren (optimaal leerklimaat/ periodisering)

- In bezit van of bereid tot volgen OBC, trainerscursus junioren of Uefa C/TC3 jeugd

- Geeft het goede voorbeeld (gedrag)

- Competenties: plannen & organiseren, samenwerken, doelgericht communiceren

- Kan op een goede wijze omgaan met JO15-Junioren

- Kan op een goede wijze omgaan met ouders/verzorgers

- Is bereid overleg en kader-bijeenkomsten bij te wonen

- Kan als JO15-Juniorentrainer coachen tijdens training en wedstrijd

- Een training voorbereiden n.a.v. de wedstrijd
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- Periodisering toepassen (in overleg met JO15-1 trainer)

- Een training in gang zetten en op gang houden (organiseren)

- Methodische stappen maken tijdens de training (makkelijker/moeilijker maken)

- Coachen op voetbalhandelingen met en zonder bal

- Voetbal lezen

JO17-JUNIORENTRAINER

- Conformeert zich aan het jeugd-beleidsplan van T.S.V. Theole

- Heeft kennis van – en affiniteit met de doelgroep (JO17-Junioren)

- Spelen als een team (doelstelling JO17-Junioren)

- Leeftijd typische kenmerken JO17-Junioren

- Inhoud, opbouw en planning training JO17-Junioren (optimaal leerklimaat/ periodisering)

- In bezit van of bereid tot volgen OBC, trainerscursus junioren of Uefa C/TC3 jeugd of

Uefa B/TC 2 jeugd

- Geeft het goede voorbeeld (gedrag)

- Competenties: plannen & organiseren, samenwerken, doelgericht communiceren

- Kan op een goede wijze omgaan met JO17-Junioren

- Kan op een goede wijze omgaan met ouders/verzorgers

- Is bereid overleg en kader-bijeenkomsten bij te wonen

- Kan als JO17-Juniorentrainer coachen tijdens training en wedstrijd

- Een training voorbereiden n.a.v. de wedstrijd

- Periodisering toepassen (in overleg met JO17-1 trainer)

- Een training in gang zetten en op gang houden (organiseren)

- Methodische stappen maken tijdens de training (makkelijker/moeilijker maken)

- Coachen op voetbalhandelingen met en zonder bal

- Voetbal lezen

JO19-JUNIORENTRAINER

- Conformeert zich aan het jeugd-beleidsplan van T.S.V. Theole

- Heeft kennis van – en affiniteit met de doelgroep (JO19-Junioren)

- Presteren als team (doelstelling JO19-Junioren)

- Leeftijd typische kenmerken JO19-Junioren

- Inhoud, opbouw en planning training JO19-Junioren (optimaal leerklimaat/ periodisering)

- In bezit van of bereid tot volgen OBC, trainerscursus junioren of Uefa C/TC3 jeugd of

Uefa B/TC 2 jeugd

- Geeft het goede voorbeeld (gedrag)

- Competenties: plannen & organiseren, samenwerken, doelgericht communiceren

- Kan op een goede wijze omgaan met JO19-Junioren

- Kan op een goede wijze omgaan met ouders/verzorgers

- Is bereid overleg en kader-bijeenkomsten bij te wonen

- Kan als JO19-Juniorentrainer coachen tijdens training en wedstrijd

- Een training voorbereiden n.a.v. de wedstrijd

- Periodisering toepassen (in overleg met JO19-1 trainer)

- Een training in gang zetten en op gang houden (organiseren)

- Methodische stappen maken tijdens de training (makkelijker/moeilijker maken)

- Coachen op voetbalhandelingen met en zonder bal

- Voetbal lezen

3.6 Structuur binnen de training
De structuur van voetballen zal ook herkenbaar moeten worden in de training. We zullen ze tijdens de training

dus (met plezier) beter moeten leren voetballen door beter te leren aanvallen, verdedigen en omschakelen,

aangepast aan de leeftijd en het niveau van de spelers.

Hierbij is het ook belangrijk dat er voldoende herhaling is en dat we aan alle onderdelen die in de verschillende

leeftijdsgroepen aan bod moeten komen ook planmatig werken. Dit alles is uitgewerkt in de zogenaamde

periodisering voor pupillen. Door deze periodisering wordt er planmatig gewerkt aan het ontwikkelen van de
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jeugdspelers en/of jeugdspeelsters: aan alle facetten van het beter leren voetballen.

Binnen de training hanteren we (iedere training) dezelfde structuur. Bij JO10/11-pupillen bijvoorbeeld gaan we

uit van 4 blokken: warming up (ik en de bal), oefenen aanvallen, oefenen verdedigen, toepassen aanvallen en

verdedigen. Bij JO8/9-pupillen ligt de nadruk nog niet op verdedigen, dus 2x oefenen aanvallen en toepassen

aanvallen. Daarbij ligt binnen deze leeftijdsgroep de nadruk op techniek, welke geïntegreerd wordt binnen de

warming-up. Het is belangrijk om het getrainde steeds weer toe te passen, bijvoorbeeld in 4 tegen 4, zodat de

spelers/speelsters de vertaalslag naar de wedstrijd beter kunnen maken (dit blijft immers het uitgangspunt).

Vanaf de (hoger spelende) JO13-pupillen kan er meer gewerkt worden vanuit warming up/oriëntatiefase (=

wennen aan het onderwerp van de training), leerfase (die uit verschillende vormen kan bestaan) en 

toepassingsfase (de partijvorm waarin het getrainde weer wordt toegepast).

Kleutervoetballers moeten vooral bezig zijn met het leren beheersen van de bal (voetbalhandelingen met bal) in

allerlei speelse vormen, aangepast aan de leeftijd en vaardigheid. Het oversteekspel (Schipper mag ik

overvaren met de bal) is hier een mooi voorbeeld van. Natuurlijk willen ook de Welpen een partijtje spelen en

het is belangrijk dat we dit niet te moeilijk maken. 4 Tegen 4 is de wedstrijdvorm en we moeten er dus geen 5

tegen 5 of zelfs 8 tegen 8 van maken (doen dan 2x 4 tegen 4), we gaan immers bij de JO13-pupillen ook geen

12 tegen 12 spelen. Na de training is het handig om even kort met de groep te evalueren. Hier kun je als 

trainer/coach veel informatie uit halen. Hoe jonger de spelers/speelsters zijn hoe korter en eenvoudiger je dit

moet houden, maar betrek je spelers/speelsters er wel bij.

Vanaf de JO8/9-pupillen kun je de spelers/speelsters ook gerust vertellen wat je gaat trainen, dit geeft ze rust

en houvast (ze gaan het voetbal beter herkennen).

3.7 Driehoeksverhouding trainers
Van alle trainers van de selectie-elftallen wordt verwacht dat ze gaan samenwerken met andere selectie-

trainers. Eens per zes weken zullen er overleggen plaatsvinden over spelers, trainingen etc.

Dit gaat in de volgende driehoeksverhouding:

- De trainer van het 1e elftal met de trainer van Jong Theole en de trainer O19-1

- De trainer van O19-1 met de trainers van O19-2 en O17-1

- De trainer van O17-1 met de trainers van O17-2 en O15-1

- De trainer van O15-1 met de trainers van O15-2 en O13-1

- De trainer van O13-1 met de trainers van O13-2 en O11-1

- De trainer van O11-1 met de trainers van O11-2 en O9-1

- De trainer van O9-1 met de trainers van O9-2 en O8-1

De verantwoordelijkheden voor het plannen van deze bijeenkomsten ligt bij de standaardtrainer. De 

technische commissie zal incidenteel bij deze vergaderingen aanwezig zijn en worden in ieder geval op de

hoogte gehouden.
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4. TAAKOMSCHRIJVINGEN DIVERSE FUNCTIES

4.1 Technische commissie jeugd
De Technische Commissie van Theole is het orgaan wat de doelstellingen op voetbaltechnisch gebied moet

verwezenlijken. De Technische commissie formuleert daartoe een stappenplan (korte termijn). Ieder jaar

formuleert de Technische Commissie een jaarplan, dit plan zal aan het einde van ieder seizoen worden

geëvalueerd.

Taken:

- Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden

aangeleerd.

- Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.

- Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.

- Periodiek overleg met technische staf standaard- en schaduwteams over algemene

zaken. 

- Zal periodiek met hoofdbestuur verslag uitbrengen over de ontwikkeling van de

jeugdafdeling.

- Het zo nodig aanpassen van het technisch beleidsplan t.b.v. ontwikkeling.

- Stappenplan per seizoen evalueren en doelstellingen voor het nieuwe seizoen

vaststellen.

Overige functies worden in een ander document vastgelegd.
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5. SELECTIEBELEID

5.1 Selectiecriteria: algemeen
T.S.V. Theole onderscheidt onderstaande selectiecriteria:

- Leeftijd

- Voetbalkwaliteiten

- Mentale en fysieke eigenschappen

- Sociale aspecten

- Motivatie

Voor de ontwikkeling van spelers is het belangrijk zo hoog mogelijk, echter wel met behoud van spelvreugde,

te voetballen. De weerstand die daarbij wordt ondervonden moet afgewogen worden tegen de ontwikkeling die

op voetbaltechnisch gebied kan plaatsvinden. Om dit doel te verwezenlijken vindt er per leeftijdscategorie

selectie plaats.

Door vroeg te starten met selecteren, zullen de spelers hier van jongs af aan gewend aan raken. Dit betekent

dat het niet als vreemd wordt ervaren indien er een team uit elkaar wordt gehaald, omdat één of meerdere 

spelers overeenkomstig de selectiecriteria uit het team wordt / worden gehaald.

5.2 Selectiecriteria: JO8/9
T.S.V. Theole zal vanaf de jongste jeugd selecteren, 17-19 spelers voor een JO8/9-selectie. Uitgangspunt is

dat de beste spelers zo hoog mogelijk spelen (JO9-1) en daarnaast een JO8-team van 1
e
-jaars die als

opleidingsselectie gezien wordt, waarbij echter het plezier in het voetbal een leidende rol inneemt. Ook geldt

hier dat het terugzetten van spelers gedurende het seizoen in basis niet mogelijk is. Uitzondering hierop kan

het verzoek van ouders zijn of sociaal emotionele obstakels, waarbij langdurige waarneming en een gesprek
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met ouders dan minimaal hieraan ten grondslag moeten liggen.

Nieuwe leden stromen in basis van onderaf in en krijgen hierdoor de gelegenheid te wennen aan het spel. 

Belangrijkste aandachtspunten voor de keuze van deze wijze van selecteren in de JO8/9-pupillen zijn:

- Wisselen tussen teams kan betekenen dat spelers hun (nieuwe) voetbalvriendjes, aan

wie zij net gewend zijn, moeten verlaten

- Bewaken van een veilig leerklimaat.

- Spelers naar een hoger team plaatsen kan betekenen dat er andere spelers naar een

lager team gezet moeten worden. In deze leeftijdsgroep is dit een grote teleurstelling.

Er wordt jaarlijks geselecteerd en ingedeeld. Deze selectie vindt plaats met bijvoorbeeld een voorselectie aan

het eind van het lopende seizoen door trainers, technische commissie en coördinatoren. Na het spelen van

deze testwedstrijden wordt er overleg gepleegd door bovenstaande personen en wordt er een voorlopige

selectie gemaakt.

Er kan bij de indeling van de lagere teams ook rekening gehouden worden met vriendjes, het gaat ten slotte

om het plezier en de spelvreugde, echter de vereniging weegt de keuzes hierbinnen af.

Als een team al enige tijd samenspeelt, zullen de ouders wellicht ook een band met elkaar krijgen. Zij komen

als het ware dus ook in een nieuw team en nieuwe sociale contacten. Indien hun kind dan naar een ander

team wordt gezet, kunnen zij dit als zeer vervelend ervaren.

5.3 Selectiecriteria: JO10/11
Bij de JO10/11-pupillen zal ook gericht geselecteerd worden, de beste JO10/11-pupillen in de JO11-1, een

opleidingsselectie van 1
e
-jaars pupillen in een JO10 team (ook uitkomend in een JO10 competitie van de

KNVB) en 2
e
-jaars pupillen (die nog te kort komen voor de JO11-1) in een JO11-2 selectieteam. Dit betekent

dat er op basis van de selectiecriteria wordt ingedeeld. Doch dat er ook nog rekening kan worden gehouden

met het spelen bij vriendjes. Uitgangspunt is wel dat de beste spelers zo hoog mogelijk spelen, maar ook hier

geldt dat het terugzetten van spelers een discutabele zaak is en dan enkel op mentale of sociale aspecten of

motivatie. Uitgangspunt is liever niet dan wel, de uitdaging moet zijn om een speler erbij te houden! Nieuwe

JO10/11-pupillen kunnen eerst met de selectieteams meetrainen en worden daarna, in overleg, in het juiste 

team geplaatst.

Er wordt jaarlijks geselecteerd en ingedeeld. De wijze waarop staat hierboven benoemd bij de JO8/9-pupillen.

Aan het eind van het seizoen waarin de pupillen overgaan van de JO11 naar de JO13 wordt zowel in de 

trainingen als in oefenwedstrijden het 11 : 11 voetbal aangeboden. Dit is voor iedereen nieuw en vraagt

oefening. Voordat ze hun eerste officiële wedstrijd bij de JO13-pupillen spelen, moeten ze al een keer de

gelegenheid hebben gehad zich in de nieuwe situatie thuis te voelen.

5.4 Selectiecriteria voor de selecties van de JO19, JO17, JO15 en JO13
Leeftijd

De eerste selectie vindt plaats op basis van de leeftijdsgrenzen zoals die door de KNVB zijn vastgesteld.

Dispensatie zal slechts in uitzonderlijke gevallen en volgens de normen van de KNVB worden aangevraagd.

T.S.V. Theole zal door haar vele jeugdleden bijna nooit voor dispensatie in aanmerking komen. Vervroegde

overgang is mogelijk (en soms wenselijk), maar uitsluitend na goed overleg tussen trainers, TC, bestuurslid

technische zaken en waar nodig ouders en mede afhankelijk van de overige selectiecriteria.

Indien een vervroegd doorgeschoven selectiespeler bij nader inzien niet mee kan in die selectie zal deze naar

een hoogste selectie van een lagere leeftijdsgroep teruggeplaatst worden.

Na de winterstop zullen spelers welke het volgende seizoen naar een hogere leeftijdscategorie overgaan in

groepjes van 2 of 3 beurtelings in overleg met alle betrokken partijen met een hogere selectie gaan mee-

trainen. In een eerder stadium kan ook gelden dat spelers toe zijn om in een bepaalde frequentie mee te

gaan trainen bij een hogere leeftijdscategorie, ook dit is mogelijk in goed overleg met de betrokken partijen.

Het kan dus ook zijn dat betreffende speler gedurende het seizoen doorgeselecteerd zal worden en dus in

een hoger team geplaatst kan worden.
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Voetbalkwaliteiten

Bij de selectie wordt gekeken naar de volgende aspecten van de voetbalkwaliteiten. Belangrijk is om deze

aspecten te beoordelen op basis van wat in de betreffende leeftijdsfase mag worden verwacht. Bij een JO13-

pupil zullen de criteria anders zijn dan bij een JO19-junior.

- Voetbalhandelingen met bal (techniek) 

Binnen aanvallen en verdedigen wordt de speler/speelster beoordeeld op zijn handelen

gerelateerd aan wat er in de betreffende leeftijdsfase verwacht mag worden.

- Voetbalhandelingen zonder bal

Binnen aanvallen en verdedigen wordt de speler/speelster beoordeeld op zijn handelen

gerelateerd aan wat er in de betreffende leeftijdsfase verwacht mag worden.

- Inzicht

De wijze van handelen om een bepaald doel – winnen – te bereiken. Wordt begrepen

welke acties juist wel of juist niet ondernomen moeten worden? Het inzicht in het

voetbalspel is hiervoor van essentieel belang. Deze worden –afhankelijk van de leef-

tijdsfase- beoordeeld binnen de teamfuncties aanvallen, verdedigen en omschakelen.

Snelheid

Deze is mede afhankelijk van de aanleg, bouw en coördinatie van het lichaam en kan een factor van

betekenis zijn. 

Mentale en fysieke aspecten

De mentale en fysieke eigenschappen van een speler zijn van invloed op het al of niet geselecteerd te worden.

Met mentale eigenschappen wordt o.a. de wedstrijd- en trainingsmentaliteit bedoeld. Trainingsopkomst en

inzet spelen hierbij tevens een rol.

Fysieke eigenschappen zijn o.a. lichaamsbouw en coördinatie. Onvoldoende of juist vergaande ontwikkeling

van beide aspecten zullen dan ook per geval besproken worden in het selectieoverleg.  Fysieke eigen-

schappen worden nog wel eens te veel meegenomen als selectiecriterium. Het gaat in de eerste instantie altijd

altijd om de voetbalkwaliteiten waarbij de juiste mentaliteit en voldoende fysiek als primaire voorwaarden gelden.

De eigenschappen en karaktertrekken van spelers verschillen. Buiten het omgaan met teleurstellingen – verlies, 

wisselspeler etc.- en het accepteren van eventuele foutieve beslissingen, zijn aspecten als inzet en instelling

t.o.v. medespelers, tegenstanders, leiders, trainers en scheidsrechter van belang.

Sociale aspecten

T.S.V. Theole is een vereniging met een brede maatschappelijke functie waarin het sociale aspect een

belangrijke rol speelt. T.S.V. Theole verwacht dan ook van haar spelers een grote sociale betrokkenheid, 

waarin normen en waarden zeer belangrijk zijn.

Motivatie

Jeugdspelers die geselecteerd worden voor de selectie- of schaduwteams dienen altijd de juiste motivatie en

instelling te hebben om zo hoog mogelijk te (willen) voetballen. Bij de selectieprocedure dient daar ook altijd

rekening mee te worden gehouden. Motivatie is een zeer belangrijk uitgangspunt om te slagen op prestatief

gebied. Als er negatieve verandering plaatsvindt voor wat betreft motivatie of instelling gedurende het seizoen

kan er in overleg voor gekozen worden een speler niet meer uit te laten komen voor een selectieteam

gedurende dit seizoen. Spelers die, hoe goed zij ook kunnen voetballen, niet beschikken over de juiste

motivatie, zullen het maximale nooit bereiken.
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6. TECHNISCH JEUGDBELEID

6.1 Speelwijze selectieteams
In de jeugdopleiding moeten alle selectieteams in de diverse leeftijdsgroepen de intentie hebben om op het

systeem 1-4-3-3 te trainen en in dit systeem te spelen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de 

leeftijdsgroepen van JO17 en JO19, omdat het bij de senioren mogelijk is dat door de trainers (incidenteel)

ook voor een andere speelwijze kan worden gekozen moet deze jeugd hierop voorbereid worden.   

Bij de teams in de pupillen waar 7 vs7 wordt gespeeld word gestreefd naar een veldbezetting van 1-3-3, deze

formatie zal de spelers voorbereiden om op een heel veld in het gewenste 1-4-3-3 te gaan spelen. Daarom

ook altijd met 7 spelers spelen. Bij teams waar 9 vs 9 wordt gespeeld is de gewenste formatie 1-3-2-3.  

Buiten het aanleren van het spelsysteem moet de jeugdopleiding zich richten op het kweken van de juiste 

wedstrijdmentaliteit en de juiste weerbaarheid. Dit moet zich vertalen in het ontwikkelen van het teamgevoel

waarbij de spelers zich gaan realiseren dat met de juiste wedstrijdmentaliteit het team sterker in de wedstrijd

staat. Er zal tijdens het opleidingstraject extra aandacht moeten worden geschonken aan de weerbaarheid

waarbij specifiek gelet moet worden op ongecontroleerde acties van spelers richting scheidsrechters en

tegenstanders. Vanaf de jongste jeugd moet de trainer onmiddellijk ingrijpen indien een speler zich te buiten

gaat aan grove overtredingen of op- en aanmerkingen richting de scheidsrechter of diens assistenten heeft. 

6.2 Aantal spelers per team
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Hoewel de bovenstaande selectiecriteria van het hoogste belang zijn, dient ook rekening te worden gehouden

met het aantal spelers per team. Omdat we bijv. in de JO9-pupillen alleen 6 tegen 6 spelen, zal het uitgangs-

punt zijn dat deze teams uit niet meer dan 9 spelers bestaan. Bij JO11-pupillen gaan ze 8 tegen 8 spelen.

Daar zal een maximum aantal van 11/12 spelers per team zijn. Vanaf de JO13 wordt er 11 tegen 11 gespeeld.

Daar niet meer dan 14, JO15-junioren niet meer dan 15, JO17-junioren niet meer dan 16 en JO19-junioren

niet meer dan 18. Bij wijze van uitzondering kan hier met een speler vanaf geweken worden (bijv. een extra

keeper of een ongelukkig totaal aan spelers binnen een leeftijdscategorie). 

6.3 Samenstellen voorlopige selectie
Aan het eind van het competitieprogramma kunnen trainers met de nieuwe spelers gaan trainen, dit om al in

een vroeg stadium beeld te krijgen van wat de voorlopige selecties gaan worden. Deze voorlopige selectie zal 

(grotendeels) ook bekend gemaakt worden voor half juni. In de voorbereiding dienen de selectie- en 

schaduwteams + eventuele nieuwe spelers gezamenlijk te trainen. Dit om een uiteindelijk beeld te krijgen van

de spelers die beschikbaar zijn voor de selecties. In de loop van de voorbereiding en na het spelen van 

oefenwedstrijden kunnen dan definitief de selecties worden samengesteld. Hierbij voorkom je dat er al snel

mutaties op gaan treden in deze zo belangrijke teams. De standaardtrainers en de trainers van de schaduw-

teams vullen deze trainingen gezamenlijk in.

6.4 Indelingen teams
De indeling van de teams moet in goed overleg gebeuren. Hierbij is een taak weggelegd voor de TC in

samenwerking met de trainer/coaches. De standaardtrainers organiseren in overleg met de betreffende

schaduw en andere trainers selectiemomenten om te komen tot een voorlopige indeling. Deze selectie-

momenten worden medegedeeld aan de TC. Hierbij kan gedacht worden aan wedstrijdjes 4vs4 / 7vs7/11vs11

maar ook andere trainingsvormen waarin goed duidelijk wordt wat de mogelijkheden van de spelers zijn ten

opzichte van hun leeftijdsgenoten. Bij de indeling van selectieteams hebben de standaardtrainers en

schaduwtrainers een belangrijke stem in samenspraak met de TC. Bij de indeling van niet-selectieteams

spelen andere zaken een rol en is het belangrijk dat de TC en Algemeen Coördinator goed overleggen met de

betrokken trainers (waar de spelers en/of speelsters bij hebben gespeeld) om tot een goede indeling te komen.

Hierbij ligt de verantwoordelijkheid meer bij de TC en de Algemeen Coördinator.

De spelers kunnen de indeling  van het team tijdig terug vinden op de Theole site.  

Voorafgaand, het liefst aan het begin van het seizoen, wordt een compleet spelersoverzicht verstrekt aan de

TC. Hierop staat aangegeven welke spelers overgaan naar een hogere leeftijdscategorie en welke niet. De TC

heeft als doel de beste spelers in betreffende leeftijdscategorie boven water te krijgen en geeft dus een eerste

aanzet tot de selectieprocedure. Bij de selectietrainingen – of –wedstrijden wordt er verwacht dat een TC-lid

aanwezig is om mee te kunnen praten over de spelers, echter hebben de TC wel een adviserende rol. De TC

zal zich vooral richten op de pupillen jeugd omdat als men hier goed in kaart brengt en bijhoudt wat er

rondloopt aan spelers, dit voor de junioren leeftijd voor het grootste deel goed doorgeselecteerd moet zijn. 

6.5 Instromen van nieuwe spelers vanuit andere verenigingen
Criteria die gelden voor het instromen van spelers van buitenaf zijn als volgt: Een speler regelt zijn volledige 

overschrijving. Als dit rond is, brengt de Algemeen Coördinator de speler op de hoogte die in een gesprek de

wens, maar ook de verplichtingen, voor een selectieteam bespreekt. Als deze behoefte er is zal een speler de

kans krijgen om een 2-4 tal trainingen mee te doen met een selectieteam en eventueel een oefenwedstrijd. Op

basis hiervan zal een keus gemaakt worden waar de speler geplaatst zal worden waarin de trainer, TC en 

Algemeen Coördinator een belangrijke rol spelen. Een belangrijk criterium in het geheel zal zijn of een nieuwe 

speler wezenlijk beter is dan een speler die al bij T.S.V. Theole loopt en dat deze speler zich dan ook nog

voor een langere periode aan T.S.V. Theole wilt committeren. Dit om te voorkomen dat bestaande leden

zomaar gepasseerd worden.

6.6 Schaduwelftal / 2e selectie-elftal
Het 2e team per leeftijdscategorie geldt als schaduwteam. Dit team wordt bij voorkeur aangevuld met de betere 

1e-jaars spelers die het selectieteam (nog) niet halen. 

Een globale indeling bij 4 teams is bijvoorbeeld als volgt: JO13-1: beste spelers (1e- en 2e-jaars). JO13-2:

betere 2e-jaars die JO13-1 net niet halen. Uitzonderlijk kan hier nog wel een 1e-jaars terecht komen. 

JO13-3: overige 2e-jaars. JO13-4: overige 1e-jaars.  
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JO17-1: beste spelers (1e- en 2e-jaars). JO17-2: betere 2e-jaars die JO17-1 net niet halen, aangevuld met

betere 1e jaars die JO17-1 (nog) niet halen, streefdoel moet een bezetting zijn met 50-75% 1e-jaars. Deze

verhouding is belangrijk  om ook een goede doorstroming voor het seizoen erna te behouden.    

Dit is een samenstelling vanuit een ideaal beeld bij voldoende kwantiteit en kwaliteit. Echter, met name de

invulling van de teams 3 en 4 zal niet altijd te realiseren zijn en zal daardoor ook vaker een mix kunnen zijn van

1e- en 2e-jaars die al langere tijd samen spelen.

6.7 Bekendmaking indeling spelers
De voorlopige indeling van de elftallen wordt voor de overschrijvingsperiode bekendgemaakt.  Let op: voorlopig, 

want gedurende de oefenperiode en het seizoen kunnen er altijd wijzigingen plaatsvinden. De spelers kunnen

de informatie in welk elftal ze voorlopig zijn ingedeeld vinden op de website. De TC is hiervoor verantwoordelijk. 

6.8 Belangrijke kanttekeningen
Een selectiespeler van een lagere leeftijdsklasse kan niet tussentijds overgaan naar een niet selectieteam van

een hogere leeftijdscategorie.  

Eenmaal gekozen in de JO19, JO17, JO15 of JO13 selectie (standaard- / schaduwteam) geeft geen garantie

voor het hele seizoen. Voornamelijk tijdens de evaluatie en in de winterstop kunnen er nog verschuivingen in

de samenstellingen plaatsvinden. De spelers en ouders moeten hiervan wel op de hoogte zijn gebracht.  

Het thans spelen in een 1e selectie geeft niet automatisch de garantie dat het volgende seizoen dit ook zo zal

zijn. Als een keuze moet worden gemaakt tussen een gelijkwaardige 1e- of 2e-jaars speler, dan moet de

voorkeur uitgaan naar de 1e-jaars speler.  

Spelers die uitkomen in de JO13 (recreatieve teams) JO11, JO9-pupillen mogen tijdens het speeljaar bij

voorkeur niet worden teruggeplaatst naar een lager team. Dit om teleurstellingen te minimaliseren. Alleen als

ouders hierom verzoeken of naar een gesprek waarbij vanuit de TC gegronde redenen kunnen worden

opgevoerd, kan hiervan worden afgeweken.   

Spelers die uitkomen in de JO19, JO17, JO15-junioren of JO13 (standaard- / schaduwteam) worden voor

aanvang van het seizoen, voorlopig, geselecteerd. Deze spelers mogen wel tijdens het speeljaar worden

teruggeplaatst naar een lager spelend team. Voor de duidelijkheid moeten spelers en ouders hierover bij

aanvang van het seizoen worden geïnformeerd. Trainers van deze teams moeten dit duidelijk wegzetten en TC

kan hierdoor als back-up dienen. Indien blijkt dat een speler het niveau niet aankan, moet er altijd de 

mogelijkheid zijn om terug te gaan naar zijn oorspronkelijke selectie.  

6.9 Speler-Volg-Systeem
Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdvoetballers dient bij alle elftallen plaats te vinden. Dit om geen 

talenten over het hoofd te zien. In basis gebeurt dit door de trainer van het betreffende team o.a. door middel

van het SVS-formulier maar ook de TC en Algemeen Coördinator spelen hierbij een belangrijke rol. Dit

betekent dan alle trainers twee maal per jaar (eind november en eind april) per speler een SVS-formulier

digitaal moeten invullen via een dropbox. De gegevens worden geïnventariseerd en gecombineerd met de 

evaluaties die door de TC en Algemeen Coördinator zijn gedaan en daarop volgend met de TC besproken. 

Ook beoordelingen van overige leden van de Technische Commissie worden hierin meegenomen. Deze

formulieren vormen een belangrijke leidraad binnen het selectiebeleid van T.S.V. Theole.  

Bij de selectieteams is het invullen hiervan dan ook verplicht.

6.10 Spelers lenen
Bij blessures en/of schorsingen in een selectie-elftal moet het betreffende elftal worden aangevuld als dit onder

een wenselijk aantal komt (richtlijn JO13 en JO15 13, JO17 en JO19 14, exclusief eventuele 2e keeper). De

aanvulling komt van spelers uit het 2e selectie-elftal of uit het 1e selectie-elftal van de jongere leeftijdsgroep.

Hiervoor worden in principe de betere spelers, op de gevraagde positie, beschikbaar gesteld. De voorkeur

van de trainer van het betreffende selectieteam wordt daarom in principe gehonoreerd, ook als dit de betere

spelers zijn. De trainers regelen onderling welke speler er meegaat en stimuleren dit op een positieve manier 

in het kader van het op niveau houden van hogere selectieteams en de ontwikkeling van het individu. 

Voorkeuren van spelers kunnen voor deze incidentele gevallen geen rol spelen en daarom is het doorschuiven 

ook een verplichting. De betrokken trainers brengen de TC ruim op tijd op de hoogte. Bij een meningsverschil

zal hij beslissen voor welke oplossing er gekozen wordt. De betreffende speler wordt via de trainer van zijn 

team geïnformeerd. Deze werkwijze is van toepassing voor spelers die uitkomen in de JO19, JO17, JO15-
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junioren en JO13-pupillen (standaard- / schaduwteam) en geldt ook voor de JO19 en JO17 junioren richting 

het 1e elftal en Jong Theole, waarbij enkel voor aansluiting richting het 1e elftal geldt dat er ook voor het 

deelnemen aan een voorliggend trainingsmoment gekozen kan worden.  De spelers en ook de ouders moeten

bij aanvang van het seizoen over deze werkwijze zijn geïnformeerd. De vereniging bepaalt in welke elftallen

de spelers worden ingedeeld dan wel uitgeleend en niet de spelers of ouders.  

Aanvullende uitgangspunten;  

Belangrijk is dat de Hoofdtrainer, Technische Commissie en betrokken trainers hierbij op één lijn

zitten. Als zij niet tot een oplossing komen beslist het bestuurslid technische zaken (of in diens

afwezigheid het bestuur).  

Van bovenstaande kan in overleg met de TC afgeweken worden indien er een gevaar voor degradatie van het

uit te lenen team ontstaat.  

Indien een speler langdurig moet aansluiten bij een hoger team dan moet deze speler ook de trainingen van

dit team gaan volgen. 

Het doorschuiven van spelers moet waar mogelijk uiterlijk voor aanvang van de laatste trainingsavond van het

door te schuiven team aan trainer en betrokkenen bekend gesteld zijn.  

Het schuiven met spelers in recreatieve teams, enkel in het geval van een tekort aan spelers, gebeurt in

overleg tussen trainers en Algemeen Coördinator. De Algemeen Coördinator heeft inzicht in welke teams 

elkaar kunnen helpen, bijv. door andere aanvangstijden van de wedstrijden. In het geval van recreatieve teams

is het wel wenselijk, maar niet verplicht specifieke spelers (zoals bijv. een keeper) af te staan, ook wordt er

naar gestreefd om hierin te rouleren. 

6.11 Opstelling en wisselbeleid
Bij het opstellen van spelers in de selectieteams van de JO11 en JO9 pupillen is het beleid dat elke geselec-

teerde speler het recht heeft om te spelen en dat het wissel staan door middel van een systeem moet 

gebeuren waarbij de speeltijd voor eenieder ongeveer gelijk is.  In de JO19, JO17, JO15 junioren en JO13-

pupillen (standaard- / schaduwteam) mag de trainer ervoor kiezen met de sterkste opstelling te beginnen. 

Waarbij voor JO15-junioren en JO13-pupillen geldt dat in principe in iedere wedstrijd iedereen aan spelen

toekomt. Wanneer dit herhaaldelijk niet het geval is volgt een uitleg over het waarom. Bij JO17 en JO19-

junioren moet nog steeds het streven zijn om alle spelers zo veel als mogelijk aan spelen te laten komen, 

echter is het meer geaccepteerd om alleen wissels uit te voeren als dat naar verwachting ten gunste van de 

teamprestatie is. Nog steeds geldt hier wel dat er over gecommuniceerd dient te worden met spelers. Hier

zien we de geleidelijke overgang van individuele ontplooiing naar teamprestatie vorm krijgen. Van selectie-

spelers wordt verwacht dat zij open staan om te leren, in het teambelang kunnen denken maar ook om op 

meerdere posities kunnen spelen. De spelers en ouders moeten hierover bij aanvang van het seizoen worden 

geïnformeerd. De TC is hiervoor mede verantwoordelijk dat trainers dit bekend maken en uitvoeren. Spelers

die bij de standaardteams (JO19, JO17, JO15, JO13) vaak wissel staan zullen regelmatig ingezet worden bij 

het schaduwteam om hen zodoende speelminuten te geven en zich te kunnen ontwikkelen. Je hebt altijd te

maken met een groep spelers die de mindere zijn bij een standaardteam en een groep spelers uit het 

schaduwteam die tegen het standaardelftal aanhangen. Deze spelers vormen een tussengroep die zou moeten

rouleren tussen standaard- en schaduwteam Dit is wel afhankelijk van de onderlinge verschillen in deze

tussengroep en er dient wel rekening mee te worden gehouden dat een speler bij 1 team een basis heeft en

niet heen en weer blijft schuiven.  

6.12 Van junior naar senior
De overstap van junior naar senior is vaak een moment waarop jeugdspelers afhaken, omdat deze stap veelal

niet goed wordt begeleid. Met het instellen van een selectie onder 23 jaar worden jeugdspelers van T.S.V.

Theole voorbereid op deze stap. De spelers die aan het eind van het seizoen overgaan, zullen door de jeugd-

afdeling overgedragen worden aan de senioren. Hiervoor zullen de jeugdtrainer en TC (bij prestatieve speler)

of jeugdtrainer en Algemeen Coördinator (bij recreatieve speler) een kort advies per speler opstellen. Dit

advies wordt besproken in de TC en overgedragen aan het bestuurslid technische zaken. 
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7. OVERGANG VAN JEUGDAFDELING NAAR SENIOREN

Het beleid is erop gericht om de doorstroming naar de senioren met zoveel mogelijk jeugdspelers te

realiseren. Daarnaast moet iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht komen, op welk niveau dan ook. Het moet

zo zijn dat iedereen met plezier bij Theole voetbalt en ook blijft voetballen. Doelstellingen van dit hoofdstuk zijn

onder andere dat de jeugd beter doorstroomt naar de senioren en dat de continuïteit hierdoor gewaarborgd

blijft. Tijdens de competitie is incidenteel doorstroming van spelers van de jeugd naar de senioren mogelijk.

Na de winterstop moet dit systematischer gaan. Dan gaan spelers meespelen en trainen met de senioren.

Ten aanzien van de overgang naar de senioren neemt het bestuurslid technische zaken in samenspraak met

de TC het initiatief. Juist hier is samenwerking en afstemming met de jeugdafdeling essentieel. Een speler
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moet in de jeugd worden “gevormd” en opgeleid om te voetballen in een seniorenelftal. Hierbij moet de

aandacht niet alleen uitgaan naar de technische en tactische kwaliteiten, maar zeker ook naar de juiste

mentaliteitsvorming en wedstrijdmentaliteit. Het komt te vaak voor dat spelers afhaken, omdat ze niet goed zijn

voorbereid op vooral mentaliteit. Iedereen moet zich houden aan de, in dit plan, gemaakte afspraken. Bij de

overgang moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de prestatief en recreatief gerichte speler.  

Ouders van de spelers die van de jeugd naar de senioren gaan kunnen op wens, worden betrokken bij deze

overgang. De TC en bestuurslid technische zaken draagt hiervoor zorg. 

7.1 Recreatief gerichte speler
Het beleid van Theole is erop gericht om jeugdspelers die overgaan van de JO19 jeugd naar de recreatieve

senioren zoveel mogelijk als groep te beschouwen en te behandelen. Zeker als een grotere groep recreatieve

spelers overgaat, wordt ernaar gestreefd deze groep als een nieuw elftal aan te merken en in te delen.

Binnen de seniorenafdeling moet de afspraak zijn dat nieuw gevormde of te vormen jeugdige elftallen

voorrang hebben als het gaat om aanvangstijden van wedstrijden en trainingen. Deze ‘jeugdige’ elftallen 

blijven immers de toekomst van de vereniging vormen. Het is de bedoeling dat deze elftallen zo snel mogelijk

self supporting' worden in onder andere begeleiding, trainingen, activiteiten en assistent-scheidsrechter. 

Wanneer het niet mogelijk is om een geheel nieuw seniorenelftal te maken, dan moet worden getracht de 

spelers zoveel mogelijk bij elkaar te houden en onder te brengen in bestaande recreatieve elftallen. De 

wensen van de spelers zelf zijn belangrijk. Bijvoorbeeld: Een speler geeft aan niet in een selectie-elftal, maar 

in een elftal bij vrienden te willen spelen. Dit moet dan in goed overleg worden gedaan. Deze speler moet 

hierover in de maand mei uitsluitsel geven, hierdoor komt de indeling van de elftallen niet in gevaar. Het is de

verantwoordelijkheid van het bestuurslid senioren om deze overgang in goede banen te leiden, hij benadert

hiervoor de speler. Ook ten aanzien van de leiding en training spant dit bestuurslid zich maximaal in om de 

hier noodzakelijke voorwaarden te creëren.   

Wanneer en hoe wordt de speler geïnformeerd:  

In mei moet in een gesprek met de speler duidelijk worden aangegeven in welk recreatie-elftal de speler wordt

ingedeeld. De Algemeen Coördinator is hiervoor verantwoordelijk. De speler kan tijdens dit gesprek zijn

wensen kenbaar maken. Voor de tweede week juni moet in een gesprek met de speler worden verteld in 

welk elftal de speler wordt geplaatst. In deze beslissing zijn de wensen van de speler meegenomen en 

natuurlijk heeft hierover overleg plaatsgevonden. De mogelijkheid blijft, dat een speler om bepaalde redenen

toch in een ander elftal wordt geplaatst. Hierbij valt onder andere te denken aan het compleet maken van een 

elftal of een indeling bij een selectie-elftal. Ook deze situatie kan weer wijzigen, maar men moet met elkaar in 

gesprek blijven en duidelijke afspraken maken voor een goed vervolg.   

De ouders mogen bij de gesprekken aanwezig zijn. Zonder tegenbericht, voor aanvang van de competitie,

start de speler in het nieuwe seizoen in het aan hem of haar medegedeelde elftal.   

7.2 Prestatief gerichte speler
Het is van groot belang een speler met talent en de juiste instelling (mentaliteit) tijdig te laten "proeven" aan het

voetballen van wedstrijden en trainingen bij de senioren. Vereiste is dan ook, dat er bij de prestatiegerichte

elftallen een goede organisatie wordt neergezet. (trainer/coach, leider, verzorger en assistent-scheidsrechter).

Bepaalde functies kunnen vanzelfsprekend ook worden gecombineerd. Prestatie is hier het hoofddoel. 

Om de overgang soepel te laten verlopen zijn de volgende punten van belang: 

- Vanaf de JO17 jeugd komen spelers in aanmerking om mee te spelen met de senioren;

- De toekomstige senioren gaan mee met een selectie-elftal (1e of Jong Theole). Zij gaan

dan niet mee om de bank te vullen, maar ook, indien mogelijk, om te spelen. Vooraf

moet de speler onder andere worden geïnformeerd dat er niet wordt gewisseld om het

wisselen;

- Vanaf de maand januari is de mogelijkheid voor de spelers 1 keer per week mee te

trainen met een selectie-elftal (1e of Jong Theole). Hiervoor is de dinsdagavond gepland.

Voorkeur niet meer dan 2 spelers tegelijk en er moet rekening gehouden worden met de

trainingen van het eigen team; 

- Jeugdspelers kunnen worden ingedeeld bij het elftal onder 23 jaar; 
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De prestatiegerichte spelers moeten in een gesprek over onder andere het volgende worden geïnformeerd: 

- dat ze zich goed moeten voorbereiden op de wedstrijden; 

- dat de trainer beslist wie er speelt; 

- dat er niet gewisseld wordt om het wisselen, maar alleen in belang van resultaat; 

- dat ze coachbaar moeten zijn;

- wat hun kwaliteiten en aandachtspunten zijn;

- dat ze gemaakte afspraken nakomen; 

- dat ze zich gedragen; 

- dat ze na een teleurstelling hard moeten blijven werken en zich blijven inzetten; 

- dat de spelers na de wedstrijden de kleding opruimen; 

- dat de spelers na de wedstrijden de kleedkamer schoon achterlaten. Bij thuiswedstrijden

moet ook de kleedkamer van de tegenstander worden schoongemaakt. 

Wanneer en hoe worden de speler (en ouders) geïnformeerd: 

- In de 1e week van mei moet in een gesprek met de speler worden verteld in welke

selectie hij (voorlopig) wordt geplaatst. De speler traint immers al vanaf januari met het 

1e of Jong Theole mee. Er moet duidelijk worden medegedeeld dat het een voorlopige 

selectie betreft, want hij moet zijn plaats verdienen. Niemand wordt een basisplaats

beloofd. De mogelijkheid blijft, dat een speler om bepaalde redenen toch in een andere 

selectie wordt geplaatst; 

- Zonder tegenbericht start de speler in het nieuwe seizoen in de aan hem meegedeelde

selectie en moet hij zijn plaats verdienen. 

7.3 Elftal onder de 23 jaar
Het elftal onder 23 jaar is bedoeld als kweekvijver. Spelers van JO19-1 en JO17-1 spelen hierin samen met

spelers uit het 1e en Jong Theole. Het spelen voor dit elftal moet een “eer” zijn. De spelers kunnen onder 

andere wennen dat er niet gewisseld wordt om het wisselen, dat de trainer bepaalt wie er spelen, dat ze zich 

goed voorbereiden en dat ze zich goed voorbereiden en dat ze een goede mentaliteit moeten tonen. Deze

groep dient om de stap van jeugdselectie naar seniorenselectie te ondersteunen. Tevens fungeert het elftal 

als selectie-instrument; spelers waarvan wordt verwacht dat ze de stap naar het 1e of Jong Theole niet 

kunnen maken, krijgen hierin geen plaats. Ook voor spelers die zich niet correct gedragen is hiervoor geen

ruimte. Bij dit elftal is het een vereiste dat een goede organisatie wordt neergezet. (trainer/coach, leider, 

verzorger en assistent-scheidsrechter). Bepaalde functies kunnen vanzelfsprekend ook worden gecombineerd. 

T.S.V. Theole is hiervoor verantwoordelijk.  Voor het elftal onder 23 jaar is de hoofdtrainer verantwoordelijk. 

Hij wordt hierbij ondersteund door de trainers van Jong Theole, de JO19-1 en JO17-1. De hoofdtrainer stelt 

i.s.m. de trainers van Jong Theole, JO19-1, JO17-1, bestuurslid technische zaken en TC de selectie samen. 

In het geval er meningsverschillen zijn ten aanzien van het selecteren van spelers voor een bepaalde wedstrijd, 

beslist het bestuurslid technische zaken. Het elftal onder 23 jaar van T.S.V. Theole speelt in elk geval om de 5

à 6 weken een wedstrijd, tegen een goede tegenstander. De manier van spelen wordt door de hoofdtrainer

bepaald. Spelers vanuit het eerste elftal en Jong Theole dienen een voorbeeld te zijn voor de jeugdspelers en 

dienen zich ook als zodanig te gedragen t.o.v. de leiding, tegenstander, scheidsrechter enz.  

De spelers moet worden bijgebracht dat het uitkomen voor dit elftal naast een “eer” ook een verplichting is en: 

- dat ze zich goed moeten voorbereiden op de wedstrijden;

- dat de trainer beslist wie speelt; 

- dat er niet gewisseld wordt om het wisselen; maar alleen in belang van het team; 

- dat ze coachbaar moeten zijn; 

- wat hun kwaliteiten en aandachtspunten zijn; 

- dat ze gemaakte afspraken nakomen; 

- dat ze zich gedragen; 

- dat ze na een teleurstelling hard moeten blijven werken en zich blijven inzetten; 

- dat de spelers na de wedstrijden de kleding opruimen; 

- dat de spelers na de wedstrijden de kleedkamer schoon achterlaten. Bij thuiswedstrijden

moet ook de kleedkamer van de tegenstander worden schoongemaakt. 

Spelers worden vooraf over deze afspraken geïnformeerd. 
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7.4 Begeleiding bij overgang van junioren naar senioren
De TC overlegt met de betreffende trainer welke spelers over kunnen gaan. Zij geven een advies of overgang

naar het 1e elftal en Jong Theole zou kunnen plaatsvinden. Dit advies wordt overgedragen aan de Technische

Commissie en hoofdtrainer, welke vrij zijn dit advies te volgen. De spelers die overgaan zullen van de 

Hoofdtrainer persoonlijk te horen krijgen in welk team zij geplaatst zullen worden. 

Om de overgang van junior naar senior zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn de volgende mogelijkheden

binnen de vereniging ingesteld:

- JO17-1 en JO19-1-junioren kunnen worden geselecteerd voor het elftal onder 23 jaar. 

- Junioren kunnen, na overleg met de jeugdtrainer van het betreffende team, hoofdtrainer

en TC als wisselspeler invallen in seniorenteams. 

- Junioren kunnen, na overleg met de jeugdtrainer van het betreffende team, hoofdtrainer

en TC meetrainen met senioren. 

- Junioren kunnen na overleg met jeugdtrainer van het betreffende team, hoofdtrainer en

TC vervroegd overgaan naar de senioren. 
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GEEN TEAM IS BELANGRIJKER DAN DE CLUB
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altijd om de voetbalkwaliteiten waarbij de juiste mentaliteit en voldoende fysiek als primaire voorwaarden gelden.

De eigenschappen en karaktertrekken van spelers verschillen. Buiten het omgaan met teleurstellingen – verlies, 

42


