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Voorwoord 
 

Passie & Plezier, Sportief presteren, Binding & Betrokkenheid. 
 
Dit zijn de kernwaarden die centraal staan in de missie van de v.v. Gorecht, namelijk om alle jeugd- 
en volwassen voetballers plezier te laten beleven aan het bedrijven van hun (voetbal) sport en om 
deze sport op zijn/haar eigen niveau te kunnen uitvoeren en beleven. Bij deze visie horen de 
volgende randvoorwaarden: opleiding, begeleiding en training op een passend niveau aanbieden. 
Niet alleen in het sportieve vlak, maar ook op het gebied van leren en ontwikkelen als mens. Dit komt 
tot uiting in de wijze waarop er training wordt gegeven en hoe er gecoacht wordt. Het voetbal staat 
voorop, het op gepaste wijze met elkaar omgaan en elkaar stimuleren als voetballer en als mens 
sluiten daar nauw op aan. 
 
Bij een voetbalbeleidsplan gaat het vaak en direct om techniek en jeugd. Deze beide begrippen 
komen uitgebreid aan de orde in dit plan. Om als vereniging te groeien en te bloeien (ontwikkelen) is 
een goede jeugdopleiding van eminent belang. De v.v. Gorecht beschikt over een prima 
jeugdopleiding en een daarbij horende, uitstekende, faciliterende jeugdorganisatie. Het bestuur is 
uitermate blij met deze al jaren stabiele ondersteuning voor het jeugdvoetbal. Uit de opleiding 
komen talenten die juist in het seizoen 2018 – 2019 hun weg vinden naar de selecties van mannen en 
vrouwen. Dat is wel anders geweest en die situatie met bijna uitsluitend herenselectiespelers van 
“buiten” de club is aanleiding geweest om nu veel strenger te zijn in het toelaten van spelers op dit 
niveau van buitenaf. We hebben hiermee weer een andere weg ingeslagen die onze jeugd sterker zal 
binden aan de eigen club. Daarbij de kanttekening dat spelers van “buiten” in het verleden hebben 
bijgedragen aan het feit, dat v.v. Gorecht nu voor het derde jaar een trotse eersteklasser is. 
 
Dit plan is tot stand gekomen door mensen in werkgroepen en door de mensen van de technische 
commissie. Daarnaast was er al een ouder beleidsplan dat ook verwerkt is in dit nu gereed gekomen 
plan. Het plan is ondanks de lange aanloopperiode niet statisch; het zal regelmatig op de agenda 
staan van bestuur, technische commissie en jeugdcommissie en zal jaarlijks op de agenda van de ALV 
prijken. Evaluatie zal kunnen en moeten bijdragen aan aanpassingen in beleid en werkwijzen op het 
gebied van training, opleiding en begeleiding (coaching).  Het bestuur is blij met dit plan en voelt het 
als een opdracht om waar mogelijk de uitvoering te faciliteren. De kwaliteit en het enthousiasme van 
het vrijwilliger kader is een belangrijke basis om richting en vorm te geven aan missie, visie en 
bijbehorende kernwaarden. 
 
We vertrouwen er op dat leden, ouders/verzorgers van leden, supporters en sponsors het 
geschrevene en beschrevene zullen herkennen in de praktijk tijdens trainingen, wedstrijden en de 
‘derde helft’. 
 
We wensen de leden, jong en oud, veel plezier en houvast met dit plan in de uitoefening van hun 
favoriete sport. 
 
Namens het bestuur, 
 
Bauke van Stempvoort, 
voorzitter 
Oktober 2018 
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1. Beschrijving voetbalvereniging 

1.1 Algemene verenigingsinformatie 
De V.V. Gorecht is opgericht in 1965 en de club heeft als clubkleuren wit, zwart en rood (witte shirts, 
zwarte baan in het midden, witte shorts, zwarte kousen met rode band). 
De club herbergt seniorenvoetbal voor dames en heren, juniorenvoetbal voor meisjes en jongens, 
pupillenvoetbal en minipupillenvoetbal (puppies) voor meisjes en jongens en het G-voetbal 
(senioren).  Daarnaast leidt de club eigen scheidsrechters op en hier hoort dan ook een professioneel 
begeleidingsteam bij. 

1.1.2 Accommodatie 

De accommodatie bevindt zich op Sportpark De Koepel en bestaat uit het clubhuis met kantine, 
bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat en VIP-ruimte. 
Het kleedkamergebouw omvat trainersruimte, materiaalruimtes, scheidsrechterkleedruimtes, 
verzorgingsruimte (ook in gebruik bij Sportfysiotherapie Medisch Centrum Zuid (MCZ)) en de 
kleedkamers 11 t/m 20. Ook wordt gebruikt gemaakt van de kleedkamers 1 tm 9 in het 
kleedkamergebouw van vv Haren. 

1.1.3 De velden 

Het sportpark omvat 1 hoofdveld (gras), 2 grote velden (kunstgras), een pupillenveld (kunstgras) en 
een mini-pupillenveld (kunstgras). Op het zogenaamde tunnelveldencomplex bevinden zich 2 grote 
velden (gras) en 1 pupillenveld (gras), alleen voor de wedstrijden. Deze velden zijn te bereiken door 
een voetgangerstunnel onder de Dr. Ebelsweg. Voor de nieuwe spelvormen voor de pupillen onder 7, 
8, 9 en 10 is een extra wedsrijdveldje ingericht op natuurgras. Tevens is er een klein trainingsveld 
(gras) naast Bodyfit waar een aantal jongere teams gebruik van maakt omdat er  op het 
kunstgrasveld niet voldoende trainingsruimte is op sommige dagen/tijden.  

1.1.4 Competitieniveau (stand per start seizoen 2018-2019): 

De 1e selectie heren speelt in de 1e klasse zaterdag. De 2e selectie heren speelt in de reserve 1e klasse 
zaterdag. De twee damesteams (Vrouwen 1 en 2) spelen in de derde klasse. 
Niveau van de eerste jeugdteams:        
JO19-1  4e divisie 
MO19-1 1e klasse 
JO17-1  Hoofdklasse 
MO17-1 1e klasse 
JO15-1  Hoofdklasse 
MO15-1 Hoofdklasse 
JO13-1  Hoofdklasse 
MO13-1 1e klasse 
JO12-1  1e klasse 
JO11-1  Hoofdklasse 
MO11-1 1e klasse 
JO10-1  Hoofd klasse 
JO9-1  Hoofdklasse 
JO8-1  Hoofdklasse 
JO7-1   1e klasse 
 
In totaal zijn er zes seniorenteams, twee seniorenteams vrouwen, een G-team en een 35+-team en 
34 jeugdteam van JO7 tot en met JO19 en MO19. Bij de teams tot en met onder de 10 jaar worden 
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geen uitslagen en standen gepubliceerd. De competitie is geen doel maar een middel dat bijdraagt 
aanhet spelplezier en de individuele ontwikkeling. 
Daarnaast is er ieder najaar en ieder voorjaar een puppiecursus voor 4- en 5-jarigen waar 20-30 
puppies aan deel nemen.  

1.1.5 Ledenaantallen 

Stand start seizoen 2018/2019:  Er zijn in totaal 860 leden (819 bonds- en 39 verenigingsleden) 
waarvan 466 jeugdleden en 181 spelende senioren.  

1.1.6Organogram 

 

Daarnaast: Medisch Centrum Zuid verzorgt meermalen per week inloopspreekuren fysiotherapie en 
tevens hersteltraining. Tevens worden er AED/reanimatiecursussen georganiseerd en instructie-
avonden voor Eerste Hulp bij Sport Ongelukken. 
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1.2 Doelstelling voetbalbeleidsplan 
De organisatie v.v. Gorecht biedt al haar leden een stimulerende omgeving om hun talent als 
speler/speelster, scheidsrechter of trainer/trainster in en rondom het beoefenen van het voetbalspel 
op een bij hem of haar passende wijze te ontdekken en ontwikkelen. Vanaf 2020-2021 zullen we 
nieuwe doelstellingen formuleren, waarbij de oude doelen worden geëvalueerd. Deze evaluatie 
vormt de basis  voor nieuwe doelen. De doelstellingen voor 2018-2019 en 2019-2020 worden 
onderverdeeld in de volgende punten: 
 
Beleid & bestuur  

o Alle leden binnen v.v. Gorecht zijn op de hoogte van het voetbalbeleidsplan, het plan wordt 
breed gedragen binnen de vereniging; 

o Alle kaderleden zijn op de hoogte van de structuur en weten de betreffende 
eindverantwoordelijken te vinden. 

 
Teams  

o 1ste & 2e herenselectie handhaven in de 1ste klasse (reserve) 
o 1ste & 2e damesteams handhaven in de 3e klasse  
o Voor de overige seniorenteams is het spelplezier de doelstelling en zorgen de teams er 

samen voor dat ieder team op wedstrijddagen genoeg spelers heeft. 
o Alle eerste teams JO19 t/m JO13 handhaven zich in de Hoofdklasse met zo nu en dan 

uitschieters naar divisie niveau; 
o Alle tweede teams JO19 t/m JO13 handhaven of promoveren naar de 1e klasse; 
o Alle eerste meidenteams MO19 t/m MO11 spelen op het hoogste regionale niveau district 

Noord; 
o Alle eerste teams JO11 t/m JO8 spelen minimaal 1e klasse. 
o De overige jeugdteams worden zoveel mogelijk op eigen niveau ingedeeld.   
o Bij de JO7 tot en met JO10 spelen meisjes en jongens samen in een team. Vanaf MO11/JO11 

kunnen meisjes kiezen of ze in een J (jeugd) of M (meiden)-team willen spelen. Meisjes 
kunnen gedurende de gehele jeugd in een J (jeugd)-team spelen, maar in de praktijk doet 
zich dat vanaf de JO17 niet meer voor. 

 
Kader  

o Vanaf het seizoen 2018-2019 functie Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) onderverdeeld in HJO 
bovenbouw (JO17/JO19), HJO onder-middenbouw (JO7 tm JO15), HJO meiden/dames; de 
HJO’s vormen het technisch hart voor de jeugdafdeling v.v. Gorecht; 

o Voor de Senioren is de technische commissie het technisch hart 
 
Samenwerking  

o Intensievere samenwerking met 1 of meerdere amateurverenigingen in de omgeving over 
ontwikkeling van club, kader en/of talent; 

o Betere afstemming en samenwerking creëren met alle basisscholen in Haren, een 
onderschools-clinic-programma opzetten t.b.v. meer doorstroming jongste jeugd. 

 
Innovatie & kennisdeling 

o Actieve deelname van onze jeugdtrainers aan kennisdeling op vrijdagavond. 
o Vanaf 2018-2019 video analyse gefaseerd implementeren binnen de jeugdafdeling. 

 
Ontwikkeling trainers 

o Streven is dat vanaf het seizoen 2019-2020 alle selectietrainers (eerste en tweede teams tm 
JO15, JO13-1 en eerste meidenteams MO15, MO17 en MO19) binnen de vereniging in bezit 
zijn van minimaal TC 3; 
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o Minimaal 1 keepertrainer beschikt over relevante kennis en ervaring op  pedagogisch, 
sporttechnisch of voetbaltechnisch gebied;  

o De v.v. Gorecht is een Erkend Leerbedrijf voor een aantal MBO-opleidingen, zoals MBO Sport 
&  Bewegen zodat trainers voor hun opleiding en in sommige gevallen inclusief TC3-diploma 
stage kunnen lopen bij onze vereniging. 

 
Accommodatie & voorzieningen 

o Selectieteams hebben voor het seizoen 2018-2019 minimaal een half trainingsveld (>3250 
m2) met belijning tot hun beschikking. 

o Vanaf het seizoen 2018-2019 meer gebruik maken van de accommodatie op vrijdagavond 
(indien nodig) 

 
Resultaten & verantwoording 

o De vereniging brengt aan het begin van ieder voetbalseizoen alle in, door en uitstroomcijfers 
in kaart zowel jeugd als senioren leden en maakt dit kenbaar aan alle leden binnen de 
vereniging. 

o Aan het eind van ieder voetbalseizoen worden alle doelstellingen binnen het 
voetbalopleidingsplan geëvalueerd door de HJO en de TC en zo nodig bijgesteld.  

 
Talentherkenning en identificatie 

o Vanaf het seizoen 2018-2019 video analyse implementeren binnen de JO 19 en JO 17. 
o Vanaf het seizoen 2019-2020 video analyse implementeren binnen de JO 15 en JO 13. 

 
Ontwikkeling spelers/speelsters en talentontwikkeling (opleidingsprogramma/leerlijnen)  

o Spelersvolgsysteem Talento uitrollen binnen de gehele vereniging; 
o In het seizoen 2018-2019 wordt er een opleidingsprogramma inclusief leerlijnen ontwikkeld  

voor de academy (JO7 t/m JO 11) en MO11. 
o In het seizoen 2019-2020 is er een opleidingsprogramma inclusief alle leerlijnen klaar voor 

het JO 13 t/m JO 19, tevens MO13 t/m MO19. 
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2. Opleiding van jeugdvoetballers 

2.1 Uitgangspunten van de club ten aanzien van het leren voetballen 
Bij het leren voetballen is de ontwikkeling van de individuele speler/speelster het uitgangspunt. 
Het leren moet daarbij uitdagend zijn en passen bij het aanwezige (leeftijds-)niveau van de jeugd. 
Uiteraard moet de moeilijkheidsgraad van de oefeningen aangepast worden aan het niveau van de 
spelers/speelsters. Een samenhangende trainingsaanpak van de jongste jeugd tot en met de JO19 is 
daarbij een belangrijk streven. 
 

2.2 Uitgangspunten van de club ten aanzien van het coachen van 

jeugdvoetballers 
Uit de praktijk en allerlei onderzoek blijkt overduidelijk: kinderen die plezier in het voetballen 
hebben, trainen en presteren beter en ze blijven langer aan sport doen! Positief coachen zorgt 
ervoor dat de spelers/speelsters en hun team los van het aantal overwinningen of verliespartijen, op 
den duur steeds beter worden.  
 
Bij v.v. Gorecht willen wij via een positieve coaching jongens en meiden laten ontwikkelen. Iedereen 
mag fouten maken, initiatief nemen en de coaches laten de spelers/speelsters nadenken over 
situaties. Om uiteindelijk via plezier, respect en samenwerken te ontwikkelen als persoon en als 
voetballer. 
 
Betrokken ouders & verzorgers 
Vanaf de zijlijn kunnen familie, jeugdleiders en coaches een eigen rol en verantwoordelijkheid 
vervullen. De betrokkenheid van begeleiding & toeschouwer is erg belangrijk voor de kinderen om 
plezier te krijgen en/of houden.  
 
De begeleidende ouders/verzorgers/coaches zullen zich bezig houden met het teamproces. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de opstelling/wissels/gedrag van de spelers/speelsters in het veld. Net als de 
begeleiding verwachten wij ook van de toeschouwers dat plezier, respect voor elkander en 
samenwerken zal worden uitgedragen.  
 
Het begeleiden/coachen van de jongste jeugd 
De jeugdleider/coach zal voor de wedstrijd zorgen voor de opstelling en dat iedereen klaar is voor de 
wedstrijd. Tijdens de wedstrijd zal hij of zij positief aanwezig zijn met coaching richting alle 
spelers/speelsters van het team. Benoem alles in het positieve ook als bijvoorbeeld een speler voor 
een lege goal mis schiet. In de rust momenten kan een jeugdleider/coach aan de spelers/speelsters 
vragenderwijze tips en trucs mee geven.  
 
Het trainen/coachen van de oudere jeugd 
De jeugdtrainers dienen bij elftallen tijdens de wedstrijden zoveel mogelijk de coachrol te vervullen. 
Hij/Zij zal een positief voorbeeld zijn/haar voor zijn spelers/speelsters en is tevens toegankelijk voor 
zowel spelers/speelsters als ouders/verzorgers. De positieve coaching zal per leeftijd en/of kwaliteit 
verschillen, het is aan de trainer om dit goed af te stemmen m.b.t. zijn jeugdteam.  
 

2.3 Een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding 
Zie ‘Appendix Technisch Voetbalbeleidsplan’ 
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2.4 Leeftijdstypische kenmerken: “van mini-pupil tot en met JO19/MO19 
Zie ‘Appendix Technisch Voetbalbeleidsplan’  

2.5 Selectievoetbal en niet-selectievoetbal 
Er dient gestreefd te worden naar de ontwikkeling van voetbal in zijn totaliteit. Met totaliteit 
worden alle spelers/speelsters van de vereniging bedoeld. Selectiespelers/speelsters en niet 
selectiespelers/speelsters moeten evenveel aandacht en trainingsmogelijkheden krijgen. Dit 
betekent dat de ene jeugdspeler/speelster zich op termijn ontwikkelt tot een verenigingslid dat later 
in een lager elftal speelt , terwijl een andere speler/speelster het eerste elftal haalt. Beide 
spelers/speelsters kunnen daarnaast misschien jeugdtrainer worden of clubscheidsrechter. Een juiste 
opleiding is van belang voor alle groepen. Alle jeugdteams (behalve de JO7) spelen ook 
bekercompetitie.  

2.5.1 Wisselbeleid 

De afspraak bij v.v. Gorecht is dat de leiders/trainers/coaches nastreven dat alle spelers/speelsters 
even veel speeltijd krijgen, gezien over het seizoen. Uitzonderingen hierop zijn JO19 1 en 2 en JO17 1 
en 2, daar wordt het sterkste team opgesteld, dit ter voorbereiding op het seniorenvoetbal. Bij 
categorie A-teams vanaf de JO15-leeftijd mogen er maximaal 5 wissels worden ingebracht en mag er 
niet worden doorgewisseld. Bij categorie B-teams mogen er maximaal 5 wissels zijn, maar mag er 
worden doorgewisseld. 

2.5.2 Uitlenen spelers/speelsters 

Bij een tekort aan spelers/speelsters mag van een ander team uit dezelfde leeftijdscategorie geleend 
worden, mits het in overleg gaat met de leider of trainer/coach van dat team. Daarbij geldt in 
principe: selectie leent van ander selectieteam, en niet-selectie leent van niet-selectie. 

2.5.3 Aantal spelers/speelsters per team  

Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen streven we bij de teamindelingen naar de volgende 
aantallen: 
4-tal JO7-minimaal 5, maximaal 6 spelers/speelsters per team 
6-tal JO8/JO9/JO10-minimaal 7, maximaal 8 spelers/speelsters per team 
8-tal JO11/MO11/JO12/MO13 (indien achttal)/JO13 (indien achttal) – minimaal 9, maximaal 11 
spelers/speelsters per team 
11-tal JO13/MO13 tot en met JO19/MO19 – minimaal 14, maximaal 16 spelers/speelsters per team  
Indien er geen plaats meer is in een team, dan kan een jeugdlid eerst trainend lid worden.  
Bij aanmelding na de start van het seizoen wordt zo goed mogelijk gekeken naar de actuele situatie 
in de leeftijdscategorie en wordt de nieuwe speler/speelster waar mogelijk ingedeeld als spelend lid, 
en anders eerst als trainend lid. 

2.6 Training geven aan jeugdvoetballers: “methodiek en didactiek”  
Zie ‘Appendix Technisch Voetbalbeleidsplan’  
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3. Het selectiebeleid  

3.1 Selectiecriteria jeugdteams 
o Vanaf JO9 wordt er geselecteerd voor het 1e en 2e team; bij meidenteams wordt er 

geselecteerd als er meerdere teams per leeftijdscategorie zijn 
Selectiecriteria waar naar wordt gekeken:  

o Kwaliteit; per linie/positie (techniek, tactiek, fysiek, snelheid en handelingssnelheid); 
o Gedrag; sociale vaardigheden, discipline, mentaliteit (inzien van teambelang, tonen van 

respect, keuzes kunnen en durven maken); 
o Leeftijd; sociaal-emotionele leeftijd 
o Kwantiteit; het aantal spelers/speelsters beschikbaar binnen een leeftijdsgroep  
o Vriendjes, vriendinnetjes; is aan de orde bij niet-selectieteams. Als een selectiespeler bij een 

vriendje/vriendinnetje in een niet-selectieteam wil spelen is dat na overleg mogelijk.  

3.2 Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdvoetballers 
Gedurende het gehele seizoen wordt de ontwikkeling van jeugdspelers/speelsters bijgehouden. 
Uiteindelijk moet dit in de selectie periode leiden tot een juiste indeling van jeugdspelers/speelsters. 
De ontwikkeling van jeugdspelers/speelsters wordt verkregen uit onderstaande punten: 

o Uit het spelersvolgsysteem (Talento); 
o Uit de op een andere wijze verkregen beoordelingen en waarnemingen tijdens trainingen en 

wedstrijden; 
o Uit het Intern trainersoverleg over de ontwikkelingen van selectiespelers/speelsters; 
o Via aanbevelingen van de leiders 

3.3 Organisatie selectiebeleid 
Zie ‘Appendix Technisch Voetbalbeleidsplan’  
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4. Begeleiding van kinderen en jongeren in een voetbalvereniging 

VV Gorecht is een vereniging die open staat voor alle kinderen die willen voetballen.  
Voetbal is een uitstekende sport voor je mentale ontwikkeling waar je ten alle tijde baat bij zult 
hebben voor de rest van je leven. Bij voetbal leer je omgaan met succes en verlies, zowel met elkaar 
als individueel. Om dit leerproces te begeleiden heeft v.v. Gorecht een aantal  
verantwoordelijkheden.  

4.1 Speciale verantwoordelijkheid van de voetbalvereniging voor jeugd 

4.1.1 Invulling pedagogische taak van de voetbalvereniging  

Bij jeugdsport gaat het om leren en ontwikkeling. Het leren moet, uitgaande van het aanwezige 
(leeftijds-)niveau voor de jeugd, uitdagend zijn. Ieder kind heeft talent. Binnen de jeugdopleiding 
gaat het erom dat talent aan te boren en jongeren te leren gedrag te ontwikkelen dat past bij hun 
eigen talent en mogelijkheden. Trainers en begeleiders zijn er om een (leer)omgeving te creëren om 
het talent wat in de jeugd zit te prikkelen en tot ontwikkeling te brengen. Wanneer je je talent in 
actie brengt en doet waar je goed in bent, leidt dit tot positieve sportervaringen en een gevoel van 
persoonlijk welbevinden en plezier. Positieve emoties zoals spelvreugde, trots zijn, gewaardeerd 
worden en het ervaren van teamsport doen zowel de persoonlijke als de sociale vermogens van 
jongeren groeien. Al doende willen we met onze jeugdopleiding een duurzame bijdrage leveren aan 
de persoonlijke en sportieve ontwikkeling van onze jeugdleden.  
 
Bij v.v. Gorecht vinden we het dus belangrijk om ook aandacht te besteden aan de pedagogische taak 
bij de ontwikkeling van de jeugdleden. Dit komt terug in de wijze waarop trainers, beleid en 
teambegeleiding onderling trachten de ontwikkeling van de jeugdleden voorop te stellen. Punten als 
samenwerken, leren en ontwikkelen moeten leiden tot duurzaam resultaat in plaats van korte 
termijn resultaat. De vereniging moet zorgen dat (jeugd)spelers/speelsters zich veilig voelen. De 
vereniging stelt mensen aan (trainers en begeleiders) die in staat moeten zijn om met jeugd te 
werken en altijd te handelen in het belang van de spelers/speelsters en de vereniging. Kaderleden 
moeten verplicht een V.O.G. afgeven. En de vereniging heeft een vertrouwenspersoon. Trainers, 
coaches en leiders hebben hiertoe ook voorbeeldgedrag te vertonen. Dat wil zeggen dat er 
bijvoorbeeld niet gerookt wordt langs de velden en bij de kleedgebouwen. 

4.1.2 De waarden en normen die bij de vereniging ‘hoog in het vaandel’ staan  

Bij jeugdvoetbal gaat het in onze vereniging niet om moeten winnen. Integendeel. Druk van buitenaf 
is voor het verkrijgen, ontwikkelen en behouden van plezier in het beoefenen van het voetbalspel in 
die leeftijdsfase naar onze opvatting ongewenst en onnodig. De motivatie om je in te zetten en het 
beste uit jezelf en je team te halen, dient juist van binnenuit te komen. De innerlijke wil om te 
winnen en daarvoor binnen de regels van het spel met elkaar sportieve strijd leveren, schenkt op den 
duur meer en intenser speelplezier. Door actieve deelname aan de training, door veel speeltijd 
tijdens (oefen-)wedstrijden en toernooien kan iedere jeugdspeler op een bij hem of haar passend 
niveau speelvreugde en plezier beleven in het beoefenen van het veelzijdige voetbalspel. Dat is het 
hogere doel dat ons met het jeugdbeleid van v.v. Gorecht voor ogen staat. Binnen onze jeugdafdeling 
staat de vormende waarde van de jeugdsport en de beleving van spelvreugde in het voetbalspel 
centraal. Het gaat bij ons niet alleen om -het verbeteren van- de voetbalkwaliteiten van onze 
jeugdleden. We richten ons naast de sportieve (talent)ontwikkeling ook op de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van onze jeugd. Met het oog hierop hebben we een drietal kernwaarden geformuleerd. 
Deze kernwaarden fungeren als richtlijnen voor alle betrokkenen die het jeugdbeleid in de praktijk 
handen en voeten geven. Ze geven richting en samenhang aan het gezamenlijke doen en laten van 
spelers/speelsters, (bege)leiders, trainers, ouders/verzorgers, bestuursleden en dergelijke.  
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Als kernwaarden die de ruggengraat vormen van ons gemeenschappelijk handelen gelden:  

– Passie & Plezier  
– Sportief presteren  
– Binding & Betrokkenheid  
 
Passie & Plezier zijn dé drijfveren waarmee voetballiefhebbers hun hobby uitoefenen. Passie voor 
wat zich in en rondom de (jeugd)sport afspeelt en plezier in het deelnemen aan of beoefenen van het 
voetbalspel. Voor sommigen is voetbal van kindsbeen af aan hun lust en hun leven. Dat hoeft niet 
voor iedereen het geval te zijn. Wel is een bepaalde mate van (emotionele) betrokkenheid bij de 
voetbalsport in het algemeen en bij het jeugdvoetbal in het bijzonder een pre om als jeugdlid, trainer 
of vrijwilliger binnen de jeugdafdeling actief te zijn en dit gedurende langere tijd te blijven. Als speler, 
trainer of vrijwilliger ontleen je meer plezier aan je voetbal(club)activiteiten als je van binnenuit 
geïnteresseerd of gemotiveerd bent. Plezier krijgen en behouden in het voetbalspel en daar met 
toewijding en passie op een sportieve wijze invulling aan geven, staat bij ons daarom hoog in het 
vaandel.  
 
Bij Sportief Presteren doelen we met name op de inzet en mentaliteit die je als teamspeler weet op 
te brengen. Niet de kantjes er van aflopen of het hoofd laten hangen als het wat minder gaat. Maar 
op een positieve manier je stinkende best doen en elkaar blijven stimuleren er voor te gaan. Bij 
winst, verlies of gelijkspel achteraf steeds met opgeheven hoofd en met een goed gevoel kunnen 
zeggen: we hebben op een sportieve wijze er alles aan gedaan. Maar er is meer dat we bij  
v.v. Gorecht belangrijk vinden.  
 
Binding & Betrokkenheid achten we eveneens van belang. Regelmatig als ouders/verzorgers van 
jeugdleden laten blijken dat je je extra inzet voor je club. Sowieso door de goede naam van v.v. 
Gorecht hoog te houden door op respectvolle manier met elkaar, de wedstrijdleiding en de 
tegenstander om te gaan. Maar ook door een bijdrage te leveren aan het vrijwilligerswerk dat nodig 
is om de vereniging goed te laten functioneren.   
 
De kernwaarden geven aan waar we als club en jeugdafdeling voor staan. Ze maken duidelijk wat ons 
met elkaar verbindt en geven richting aan ons handelen. Het geeft houvast en gemeenschapsgevoel. 
Daarnaast hebben we ambitie om de kwaliteit van onze voetbalactiviteiten en prestaties op een 
hoger plan te brengen. Een uitdagend toekomstbeeld dat ons scherp houdt, alle betrokkenen 
inspireert en in beweging zet. Een gezamenlijke ambitie waar we voor gaan. Een missie die we met 
vereende kracht en inspanning vol zelfvertrouwen willen realiseren. De jeugdafdeling van  
v.v. Gorecht biedt alle pupillen en junioren een stimulerende omgeving om hun talent als speler, 
scheidsrechter of trainer in en rondom het beoefenen van het voetbalspel op een bij hem of haar 
passende wijze te ontdekken en ontwikkelen. 

4.1.3 Rekenschap jeugdafdeling met factoren als thuissituatie, school, studie en werk van 

zijn jeugdleden 

V.v. Gorecht heeft diverse gediplomeerde trainers in dienst. Naast het voetbalinhoudelijk aspect 
hebben deze trainers ook een opvoedende component in hun takenpakket. Enige interesse in de  
situatie van de speler buiten de club is van belang om goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling, 
motivatie en het welzijn van de speler. Een stabiele of instabiele thuisomgeving, een drukke studie of 
een school-verlatende situatie hebben direct invloed op het spelplezier en de ontwikkeling van de 
jeugdspelers/speelsters. Bij de jongere teams geven veelal oudere jeugdleden training onder leiding 
van de hoofdtrainer.  
Ook de jeugdleider speelt hierin een grote rol. Goed contact met de ouders/verzorgers is essentieel 
en hoe dan ook van belang voor jeugdspelers/speelsters. Hierdoor kan de trainer en of jeugdleider 
rekening houden in zijn/haar benadering van de jeugdspelers/speelsters. Ongeregeldheden, het 
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teamproces en de ontwikkeling kunnen hierdoor effectiever worden aangepakt. Inzicht in het kind 
betekent inzicht in de speler. 

4.1.4 Op welke manier wordt de zelfstandigheid van de kinderen en jongeren 

gestimuleerd?  

Naarmate jeugdleden ouder worden, nemen hun verantwoordelijkheden toe. Op jonge leeftijd 
hebben ouders en verzorgers nog een grote rol rondom trainingen en wedstrijden. Na verloop van 
tijd groeien veel van deze zaken langzamerhand in de richting van de jeugdleden zelf. Zaken als op 
tijd op trainingen verschijnen is bij de jongste jeugd nog een verantwoordelijkheid die toe te 
schrijven valt aan de ouders/verzorgers. Terwijl er rond de tienerjaren van jongeren verwacht kan 
worden dat zij hierin zelfstandiger zijn of worden en er dus zelf verantwoordelijk voor worden en op 
aan te spreken zijn. 

4.1.5 Speciale aandacht voor gehandicapte jeugdleden 

Bij voldoende belagnstelling kan v.v. Gorecht ook G-voetbal voor de jeugd aanbieden. 
 

4.2 Dialoog met jeugdleden 
Binnen v.v. Gorecht verloopt de communicatie tussen club en trainers en spelers/speelsters en 
ouders/verzorgers per leeftijdscategorie verschillend. Op jonge leeftijd verloopt de communicatie 
met name tussen trainers/leiders en ouders/verzorgers. Bij de oudere leeftijdscategorieën verloopt 
dit vooral tussen trainers/leiders en spelers/speelsters en komen de ouders/verzorgers minder aan 
bod. Ook de nevenactiviteiten als teamuitjes of toernooien verlopen bij jongere leeftijden vooral via 
ouders/verzorgers en trainers/leiders.  
Gekeken kan worden naar de communicatie met de oudere jeugd (JO15 – JO19/MO15-MO19). Door 
hen te betrekken bij activiteiten, inspraak te geven op het reilen en zeilen van hun vereniging of in 
ieder geval de kans te geven 'hun zegje te laten doen' leidt tot meer binding, herkenning en 
saamhorigheid binnen de vereniging. Door extra activiteiten, zoals een aanvoerdersavond,  kan de 
club ontwikkelingen, wensen en sentimenten onder de jongeren eerder signaleren en hier op 
inspelen. 

4.3 Begeleiding bij de overgang van junioren naar senioren 
De overgang van jeugdspelers/speelsters naar de senioren/senioren vrouwen is een 
verantwoordelijkheid van de trainers, technische zaken binnen de jeugdcommissie en senioren. 
Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen spelers/speelsters die in aanmerking komen 
voor de selectie en de spelers/speelsters voor de niet-selectieteams.  
 
Selectieteams  
Bij deze elftallen (1e elftal, 2e elftal, JO19-1, JO19-2 en MO19-1) dienen de trainers, technische zaken 
jeugd en senioren een goede afstemming te bereiken. Tijdig communiceren, heldere criteria en 
rolverdelingen moeten leiden tot duidelijkheid voor spelers/speelsters over hun perspectief na de 
jeugdafdeling. Ook bij het afvallen bij de vertegenwoordigende elftallen (selecties) dient er een 
duidelijk en bereikbaar perspectief te zijn bij lagere elftallen en tegelijkertijd duidelijkheid voor 
criteria om terug te keren.  
De trainer van het 1e en 2e elftal heeft een duidelijk selectiebeleid, zodat voor 
jeugdspelers/speelsters vooraf duidelijk is wat zij dienen te doen of laten om in aanmerking te 
komen voor een overgang naar de vertegenwoordigende elftallen van de senioren en hoe daarin te 
blijven. 
 
Niet-selectieteams  
De club dient aan het einde van het seizoen jeugdspelers/speelsters die overgaan naar de reserve 
elftallen te vragen of zij een toekomst blijven zien binnen te vereniging. Niet tijdig inventariseren kan 
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leiden tot het onderschatten van de consequenties van een studiekeuze, werk of andere interesses. 
Voor het samenstellen van de teams dient gekeken te worden naar de aantallen, wensen tot 
samenspelen, leeftijden trainingscapaciteit en beschikbare trainers. Afgestemd dient te worden in 
hoeverre de club materialen, trainers en accommodatie ter beschikking stelt en wat voor 
verplichtingen dit van de nieuwe seniorenleden vraagt.  

4.4 Gezondheid/welzijn van de jeugdvoetballers 

4.4.1 Lichamelijke belasting 

Bij de jongere jeugd beperkt de lichamelijke belasting zich tot het spelenderwijs trainen van de 
jeugdspelers/speelsters. Het koppen van ballen, uithoudingsvermogen of krachttraining zijn 
elementen die pas bij de oudere jeugd meer aandacht gaan krijgen. Bij de jongste jeugd staat het 
spelenderwijs aanleren van het voetbalspel voorop. Overbelasting bij jonge jeugd leidt tot problemen 
bij de groei en kan leiden tot chronische blessures. Daarom dient de trainer maatwerk te leveren op 
het gebied van trainingsarbeid afhankelijk van de leeftijdscategorie. Er is iedere trainingsweek een 
inloopspreekuur van Medisch Centrum Zuid (MCZ) met fysiotherapeuten om de gezondheid te 
waarborgen. 

4.4.2 Geboortemaandeffect 

Binnen een en dezelfde leeftijdscategorie kan het zo zijn de dat 2 verschillende spelers/speelsters 11 
maanden in leeftijd schelen. Dit heeft gevolgen op het gebied van lichamelijke, en geestelijke 
ontwikkeling. Een eerste jaarspeler in de JO15/MO15 of JO17/MO17 en een tweede 
jaarspeler/speelster in dezelfde groep kan in een heel verschillende fase van ontwikkeling verkeren. 
Dit vergt aandacht, zorgvuldigheid in de coaching omtrent de lichamelijke en geestelijke belasting. De 
trainers en leiders dienen dan ook scherp te zijn op de omgang tussen spelers/speelsters. 

4.4.3 Maatregelen om blessures te voorkomen  

Naast de aanwezigheid van een gediplomeerde verzorger binnen de vereniging en fysiotherapeuten 
die inloopspreekuren houden, dient er in de trainingsarbeid rekening gehouden te worden bij 
jeugdspelers/speelsters met leeftijd, duur belasting, controle van goede kleding en oplettendheid 
gedurende de training. In het najaar dient er lange kleding gedragen te worden om spierblessures 
voorkomen. Ook een goede warming-up voor de training of de wedstrijd kan van groot belang zijn. 
Tevens dienen wisselspelers/speelsters bij wedstrijden zich bij wedstrijden goed warm te kleden. 
Verder dient de trainer en de leider bij vermoeden van forceren in te grijpen om langdurige 
kwetsuren te voorkomen en indien nodig de speler/speelster tegen zichzelf in bescherming te 
nemen. Goede communicatie kan voorkomen dat een speler om koppigheid, gretigheid of 
onwetendheid zijn/haar blessure verergert.  

4.4.4 Voeding, hygiëne en niet roken 

Goede hygiëne en goede voeding bevorderen de sportprestatie en de gezondheid. Op het gebied van 
voeding ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers. Bij de jeugdleden van de JO17/MO17 
en JO19/MO19 teams kan de trainer hierin in samenspraak met de spelers/speelsters, 
ouders/verzorgers, jeugdcommissie afspraken maken. Wel blijft dit iets wat de club niet kan 
afdwingen bij de spelers/speelsters. Mede omdat dit een privé aangelegenheid betreft. Hygiëne 
daarentegen is van invloed op de jeugdspeler en zijn omgeving hun gezondheid en welzijn. Kleding, 
douchen en lichamelijke verzorging zijn hierin van belang. De club biedt in de vorm kleedruimtes en 
douches de mogelijkheid om na trainingen en wedstrijden te douchen.  
Vv Gorecht vraagt leden en publiek om bij jeugdwedstrijden en –trainingen niet te roken langs de 
velden. En als mensen willen roken, dat buiten het zicht van de jeugd te doen. Er wordt momenteel 
over gesproken om de richtlijnen met betrekking tot niet-roken uit te breiden.  
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5. Werving en opleiding jeugdkader  

5.1. Profielschetsen jeugdkaderleden 
Jeugdcommissie 

o Gehele jeugdafdeling beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten 
de vereniging zo goed mogelijk behartigen; 

o Bewaken continuïteit en gedragsregels van de jeugdafdeling 
o Contacten met jeugdtrainers i.s.m. de HJO  
o Contacten met en coördinatie jeugdleiders / jeugdcoördinatoren i.s.m. de HJO 

(leidersavonden) 
o Nevenactiviteiten organiseren (bijvoorbeeld: jeugdvoetbaldagen, zaalvoetbaltoernooi rond 

Kerst) 
o Overleg met Technische commissie over o.a. trainingsschema, tijden van jeugdtrainingen 
o Afstemming (contact) met bestuur in de persoon van het bestuurslid Technische Zaken en 

zijn technische commissie inzake overgang jeugd naar senioren 
o Contact met ouders/verzorgers jeugdleden (ouderavonden) 
o Vergaderfrequentie 1 x per maand 
o Voorzitter is afgevaardigde naar Algemeen Bestuur t.b.v. voortgang activiteiten 
o Uitvoering en bewaking jeugdbeleidsplan 
o Treedt handelend op t.a.v. alle mogelijke jeugdzaken 

 
Voorzitter jeugdcommissie 

o Geeft leiding aan beleidsbepaling en uitvoering van jeugdbeleid i.s.m. overige 
jeugdcommissieleden 

o Coördineert diverse jeugdcommissie taken 
o Leidt de vergaderingen 
o Neemt deel aan de Algemeen Bestuursvergaderingen als afgevaardigde JC 
o Draagt zorg voor communicatie en informatievoorziening vanuit de JC naar het Algemeen 

Bestuur of wijst een JC-lid hiervoor aan 
o Vertegenwoordigt de JC naar buiten toe 
o Heeft een coördinerende taak bij de werving van jeugdcommissieleden 
o Signaleert problemen in de jeugdorganisatie en bemiddelt hierin i.s.m. overige jc-leden en/of 

leiders en/of jeugdcoördinatoren 
o Stelt samen met de secretaris het jaarverslag van de jc op t.b.v. de Algemene 

Ledenvergadering  
o Facultatief (voor de toekomst mogelijk) stelt op en bewaakt de begroting van de jc (stuurt bij 

waar nodig) en rapporteert in het Algemeen Bestuur. 
 
Secretaris jeugdcommissie (delen van de taak worden uitgevoerd door een tweede secretaris) 

o Mede beleidsbepaler en uitvoerder in nauwe samenwerking met voorzitter JC en overige JC-
leden 

o Draagt zorg voor de agendaopstelling van de JC-vergadering 
o Notuleert de JC-vergadering en houdt de actiepuntenlijst bij 
o Verzorgt de algemene correspondentie/communicatie met de jeugdleden 
o Brengt ingekomen stukken in voor de JC-vergadering 
o Draagt zorg voor de archivering van stukken, notulen 
o Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van de leden (ledenadministratie i.s.m. 

secretaris Algemeen Bestuur 
o Ondersteunt de wedstrijdsecretaris, o.a. contact met KNVB  
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Leeftijdscoördinator (LC) Jeugdcommissie 
o Bepaalt mede het beleid van de jeugdcommissie 
o Is aanspreekpunt voor teamleiders 
o Verantwoordelijk voor het aanstellen van jeugdleiders (bij selectieteams i.o.m. trainers) 
o Houdt overzicht over de totale populatie van zijn leeftijdscategorie 
o Verzorgt hulpmiddelen om een team draaiende te houden 
o Verzorgt de communicatie met ouders/verzorgers, teamleiders, trainers 
o Informeert aspirant leden over trainings/wedstrijdmogelijkheden en deelt nieuwe leden in 

i.o.m. trainers en leiders 
 
Jeugdleider jeugdteam 

o Contactpersoon voor de jeugdspelers/speelsters van een team, al dan niet als co-leider. Het 
betreft hier de niet-technische aspecten van het jeugdvoetbal 

o Is intermediair tussen jeugd en ouders/verzorgers van de jeugd uit zijn team (goede, tijdige 
en correcte communicatie) 

o Maakt planning voor wedstrijden uit- en thuis en regelt vervoer voor uitwedstrijden 
o Verzorgt de schoonmaak van kleedruimtes bij thuis- èn uitwedstrijden (delegeren aan 

spelers/speelsters) 
o Is visitekaartje voor v.v. Gorecht bij andere verenigingen 
o Ontvangt bij thuiswedstrijden de bezoekende clubs in het wedstrijdsecretariaat 
o Ontvangt de scheidsrechter van de wedstrijd van zijn team 
o Verzorgt (met de scheidsrechter) de administratieve afhandeling van de wedstrijd via het 

Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier 
o Coördineert de uitgifte van kleding en het wassen daarvan na de wedstrijd 
o Is verantwoordelijk voor de aan hem verstrekte materialen (ballen, bidons, kleding, etc.) 
o Heeft voldoende kennis van spelregels 
o Ziet er op toe dat ook spelers/speelsters zich conform kernwaarden en algemene 

gedragsregels gedragen tegenover tegenstanders, arbitrage, publiek, ouders/verzorgers, 
leiders 

o Levert input voor informatie t.b.v. selectie en overige teamsamenstelling 
 
Hoofdjeugdopleiding (HJO) 
HJO bovenbouw, HJO midden/onderbouw, HJO meiden/dames 

o Voert jeugdbeleid uit t.a.v. technisch beleidsplan 
o Werft en stelt trainers (in opleiding) aan 
o Vraagt advies, geeft advies aan JC 
o Zorgt voor ontwikkeling van trainers, jeugdleden 
o Werkt conform afspraken jeugdplan/-beleid; is eindverantwoordelijk voor selectiebeleid en 

teamindelingen 
o Levert forse bijdrage aan technisch beleidsplan 
o Stelt trainingsprogramma’s op i.s.m. trainers 
o Coacht trainers 
o Geeft bijscholing aan trainers 
o Overlegt regelmatig met trainers 
o Neemt deel aan periodiek overleg HJO’s 
o Legt verantwoording af aan TC  
o Neemt deel aan overleg TC  
o Tijdig teamsamenstellingen vaststellen voor het volgende seizoen 
o Implementatie standaard trainingscyclus (bijvoorbeeld Rinus-app) 
o Creëren van doorgaande lijn  
o Verantwoordelijk voor indeling selectieteams in samenspraak met betrokken trainers 
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Coördinator Academy 
De coördinator van de Academy is verantwoordelijk voor de organisatie van de onderbouw. Het gaat 
hier om de leeftijdscategorieën JO7, JO8, JO9, JO10 en JO11. In het overzicht hieronder worden alle 
taken en verantwoordelijkheden van de coördinator puntsgewijs omschreven. 

o De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen van 
bovengenoemde jeugdteams. De coördinator hoeft zich ook alleen maar op de trainingen te 
focussen en is niet verantwoordelijk voor de wedstrijddagen. 

o De coördinator is verantwoordelijk voor de communicatie omtrent de Academy richting de 
ouders/verzorgers, leeftijdscoördinatoren, trainers en de club. 

o De coördinator is verantwoordelijk voor de aanstelling, begeleiding en ondersteuning van de 
trainers. De coördinator is in staat beginnende trainers te helpen in hun ontwikkeling als 
trainer. 

 
Jeugdtrainer 

o Geeft training aan jeugdleden conform het technisch jeugdbeleidsplan 
o Selecteert i.o.m. de HJO de spelers/speelsters voor de verschillende teams (voor 

selectieteams) 
o Stelt i.o.m. de HJO het trainingsschema vast 
o Zorgt voor discipline en uitdragen kernwaarden van de v.v. Gorecht 
o Begeleidt en coacht waar nodig ook het team op de wedstrijddag 
o Neemt deel aan het trainersoverleg met de HJO 
o Legt verantwoording af aan de HJO 
o Is verantwoordelijk voor de aan hem overgedragen ballen en trainingsmaterialen, sleutels, 

kleding 
o Is bereid om opleidingen te volgen, deel te nemen aan bijscholing en regelt zelf vervanging 

bij verhindering 
 

5.2 Werving van nieuwe jeugdkaderleden 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een grote vereniging als v.v. Gorecht. Werving vindt daarom plaats 
in het grotere kader van activeren van leden en vooral ook ouders/verzorgers van 
Jeugdleden tot het verrichten van diverse taken binnen de vereniging.  Jeugdtrainers en jeugdleiders 
voldoen aan onderstaande criteria en worden vaak intern benaderd door de diverse commissies. 
Voor selectietrainers wordt steeds vaker extern gezocht vanwege de hogere kwalificaties die worden 
geëist voor het begeleiden van een selectieteam.  
 
De jeugdtrainer en jeugdleider is een persoon met: 

o Interesse voor het trainen/begeleiden van jeugdspelers/speelsters; 
o Eigen voetbalervaring; 
o Pedagogische vaardigheden; 
o Communicatieve vaardigheden richting ouders/verzorgers, publiek en bestuurders; 
o Organisatorische bekwaamheid; 
o Belangstelling voor het verenigingsleven. 

 
 
Hij/zij is een persoon die: 

o In alle opzichten een voorbeeld is voor de spelers/speelsters; 
o Respect heeft en toont voor alle personen in zijn omgeving; 
o Open staat voor opbouwende kritiek; 
o Zich committeert aan de gemaakte afspraken aan het begin van het seizoen. 
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5.3 Interne en externe opleidingsactiviteiten 
Voor kaderleden zijn er meer dan voldoende interne en externe opleidingsactiviteiten. 
Trainers die zich willen ontwikkelen kunnen in overleg deelnemen aan de diverse 
opleidingsactiviteiten van de KNVB. Trainers kunnen ook stage lopen bij vv Gorecht in het kader van 
een relevantie MBO-opleiding aangezien de vereniging een erkend leerbedrijf is.  
Leiders worden geïnstrueerd tijdens de leidersavond aan het begin van het voetbalseizoen.  
En de scheidsrechterscommissie zorgt voor ondersteuning en het opleiden van jeugdscheidsrechters. 
Het uiteindelijk doel is leden van v.v. Gorecht breder inzetten om zo de binding met de verenging te 
vergroten. 
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6. Communicatie 

6.1 Communicatielijn jeugd en bij de meiden/dames 

 
Toelichting communicatiestructuur 
De HJO communiceert over technische zaken met de trainers en -mits daar behoefte aan is- over 
organisatorische zaken met de coördinatoren. De coördinatoren spelen dit door naar leiders en 
ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers communiceren bij voorbaat het liefst  via de leiders en/of de 
coördinatoren, voetbaltechnische zaken kunnen met de HJO en/of trainers besproken worden op 
een respect volle manier. Trainers communiceren met leiders over bijvoorbeeld trainingsopkomst, 
etc. 

6.2 Communicatiestructuur senioren  
 
Toelichting communicatiestructuur senioren 
Er is een open communicatie tussen de hoofdtrainer, de trainer van het tweede elftal, de trainer van 
JO19 en de HJO bovenbouw. In samenspraak met de technische commissie worden beslissingen 
genomen over het organisatorische aspect van het voetbal.  

Technische Commissie 

Hoofdtrainer 

Trainer 2e elftal 

Leiders/trainers rest senioren 

Trainer JO19 
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7. Aanbod activiteiten in de jeugdafdeling 

7.1 Trainingen en wedstrijden 
De duur en de frequenties van de trainingen in het seizoen 2018-2019 zijn voor diverse teams 
vastgesteld op: 
 
Trainingen 

Leeftijd Frequentie Duur 

JO 7/8 1 x in de week 60 minuten 

JO 9/10 2 x in de week 60 minuten 

JO 11/MO11/JO12 2x in de week 60 minuten 

JO 13/MO13 2x in de week 60-90 minuten 

JO 15/MO15 2x in de week 60-90 minuten 

JO 17/MO17 2 x in de week 60-90 minuten 

JO 19/MO19 2 x in de week 60-90 minuten 

 
*De eerste teams in de leeftijdsgroep JO en MO  19/17/15/ 13 trainen minimaal 1x in de week 90 
minuten 
* Jeugdkeepers trainen 1 x in de week 
 
Wedstrijden 
Alle jeugdteams m.u.v. de JO 7 spelen in de voorbereiding van het seizoen bekerwedstrijden.  In de 
winter kunnen de jongste teams deelnemen aan de KNVB-zaalcompetitie, tevens gaan de JO 7 t/m 
JO11/MO11 de zaal in m.u.v. de JO 11 selectie. Alle overige teams blijven door trainen op kunstgras. 
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7.2 Opleidingsactiviteiten voor jeugd en jeugdkader, jaarplanning en 

jeugdactiviteiten 
 

Maand Activiteit 

Augustus Voorbereidingen jeugdteams 
Start trainingen selectie en niet selectie 
Startavond 
Leidersavond 

September Bekerwedstrijden 
Start competitie 

Oktober Jeugdvoetbaldagen (herfstvakantie) 

November Trainersbijeenkomst 
EHBSO-avond 
Instructie-avond voor grensrechters 

December Kerstzaalvoetbal toernooi Jeugd 
Kerstbingo 

Januari Evaluatiegesprekken HJO met jeugdkader 
Individuele gesprekken trainers/spelers/speelsters 

Februari Evaluatiegesprekken HJO met jeugdkader 

Maart Aanstellen selectietrainers 

April Aanstellen niet selectie trainers 

Mei Jeugdvoetbaldagen 
Overleg selectie trainers over selectieprocedure 
Start selectieprocedure 

Juni Voetbalkamp Ameland 
Selectie trainingen/wedstrijden 
Toernooien diverse teams 
Slotdag V.V. Gorecht 
Indelingsavond niet selectie 

Juli Voorlopige selecties bekend maken 
Zomerstop 
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8. Seniorenbeleid 

8.1 Eerste selectie heren 
De eerste selectie van v.v. Gorecht wordt getraind door een door de KNVB gediplomeerde trainer 
met minimaal een TC2-diploma. Het team traint na de tweede selectie op dinsdag- en 
donderdagavond. De samenstelling van het team, de randvoorwaarden die door de club geschapen 
worden en de doelstellingen voor dit team worden in dit hoofdstuk uitgelegd. 

8.1.1 Samenstelling 

Het team bestaat uit 20 spelers, waarbij het doel is om de selectie zoveel als mogelijk te laten 
bestaan uit spelers uit de eigen jeugd. Als het nodig is wordt de selectie aangevuld of verbeterd door 
spelers vanuit de jeugd. Dit heeft als doel herkenning te creëren naar buiten toe en perspectief te 
bieden aan jeugdspelers. Spelers die afvallen voor de wedstrijdselectie krijgen een plek in de 
wedstrijdselectie van de tweede selectie (met een maximum van vier spelers).  Er worden door de 
trainer(s) of andere betrokkenen van v.v. Gorecht geen spelers van buiten de club benaderd zonder 
toestemming van de technische commissie. 

8.1.2 Randvoorwaarden 

De eerste selectie bestaat naast de 20 spelers uit de volgende stafleden: 
o Hoofdtrainer: Minimaal in het bezit van een TC2-diploma (met de mogelijkheid om dit via en 

voor v.v. Gorecht uit te breiden naar een TC1-diploma) 
o Assistent- trainer: Minimaal in het bezit van een TC3-diploma en tevens trainer van de 

tweede selectie 
o Keeperstrainer: Verzorgt minimaal een keer per week op een overeen te komen trainingsdag 

de keeperstraining voor de keepers van de twee selectieteams 
o Verzorger: Zorgt voor verzorging op de trainings- en wedstrijddagen. 
o Twee leiders: zorgen voor het regelen van de overige zaken rondom de eerste selectie 

8.1.3 Doelstelling 

Met de kwaliteit van de selectie vanaf het seizoen 2016/2017 en de kwaliteit van de jeugdelftallen 
geldt er een doelstelling van een top-5 klassering in de tweede klasse. Gewenste prestatie is 
handhaving in de eerste klasse. 

8.2 Tweede selectie heren 
De tweede selectie van v.v. Gorecht wordt getraind door de assistent-trainer van de eerste selectie 
en is een door de KNVB gediplomeerde trainer met minimaal een TC3-diploma. Het team traint voor 
de eerste selectie op dinsdag- en donderdagavond. De samenstelling van het team, de 
randvoorwaarden die door de club geschept worden en de doelstellingen worden in dit hoofdstuk 
uitgelegd. 

8.2.1 Samenstelling 

De tweede selectie bestaat uit 14 spelers die door de trainer geselecteerd zijn. Dit kunnen spelers 
zijn die afvallen van de eerste selectie, huidige tweede selectiespelers of doorstromende 
jeugdspelers. De trainer kan gebruiken van spelers uit de 3e en 4e selectie voor trainingen, mits dit in 
overleg gebeurt met de betreffende leider van het team. De wedstrijdselectie wordt mogelijk 
aangevuld met spelers van de eerste selectie die niet zijn geselecteerd voor de wedstrijdselectie (met 
een maximum van vier). De spelers van de tweede selectie die niet tot de wedstrijdselectie behoren 
spelen in het derde, vierde of vijfde team en alleen als het betreffende team nog geen 16 spelers 
heeft van zichzelf, dit gebeurt in overleg met de betreffende leiders. Er worden door de trainer(s) of 
andere betrokkenen van v.v. Gorecht geen spelers van buiten de club benaderd. 
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8.2.2 Randvoorwaarden 

De tweede selectie bestaat naast de 14 selectiespelers uit de volgende stafleden: 
Hoofdtrainer: Minimaal in het bezit van een TC3-diploma en tevens assistent-trainer van de eerste 
selectie 

o Leider: zorgt voor het regelen van de overige zaken rondom de tweede selectie 
o Verzorger: zie eerste selectie 
o Keeperstrainer: zie eerste selectie 

8.2.3 Doelstelling 

Met de kwaliteit van de selectie vanaf het seizoen 2016/2017, de toekomstige aanvulling vanuit de 
eerste selectie en doorstroming van de jeugd geldt er een doelstelling van een top 9-klassering in de 
reserve eerste klasse. De gewenste doelstelling is het bereiken van en handhaving in de reserve 
hoofdklasse.  

8.3 Vrouwen/Dames 1 & 2 
Het 1ste en 2e vrouwenteam van v.v. Gorecht worden getraind door een door de KNVB gediplomeerde 
trainer met minimaal een TC3-diploma. De teams trainen op maandag- en woensdagavond. De 
samenstelling van de teams, de randvoorwaarden die door de club geschept worden en de 
doelstellingen worden in dit hoofdstuk uitgelegd. 

8.3.1 Randvoorwaarden 

De beide vrouwenteams bestaan bij voorkeur uit minimaal 18 vrouwen. De teams worden ingedeeld 

door de HJO meiden/dames in overleg met de trainers en leiders. De trainer/trainster is minimaal in 

het bezit van een TC3-diploma en wordt ondersteund door een leider en de aanvoersters van de 

teams. 

o Leider: zorgt voor het regelen van de overige zaken rondom het team en ondersteunt 
desgevraagd de trainer 

o Verzorger: iedere woensdagavond aanwezig, anders telefonisch een afspraak maken 
o Keeperstrainer: een keer per week is er training voor de keepsters  

8.3.2 Doelstelling 

Vrouwen 1 en Vrouwen 2 komen beide uit in de 3e klasse. De doelstelling dit jaar voor beide teams is 

handhaving in de 3e klasse. De doelstelling voor de langer termijn moet gaande weg het seizoen 

2018/2019 geformuleerd worden. 

8.4 Overige senioren heren 
De overige seniorenteams bestaan uit spelers die niet tot de selectieteams behoren. De teams 
verzorgen zelf de trainingen. 

8.4.1 Samenstelling 

De overige seniorenteams worden samengesteld door de technische commissie in overleg met 
betrokken spelers, technisch jeugdcoördinator en de trainer van de 2e selectie. Teams worden geacht 
zichzelf qua aantal in stand te kunnen houden. De technische commissie is er verantwoordelijk voor 
dat het team de normen en waarden van v.v. Gorecht uitstraalt: het materiaal is verzorgd en de 
teams hebben een leider die op zaterdag de wedstrijdzaken regelt. 

8.4.2 Randvoorwaarden 

De technische commissie overlegt samen met de betrokken spelers/leiders van de betreffende teams 
de randvoorwaarden zodat er op een voor de vereniging acceptabele wijze gespeeld en getraind kan 
worden: De technische commissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de leiders voor de 
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betreffende teams. Dit gaat in samenwerking met de betrokken spelers. Het materiaal is verzorgd 
door de materiaalbeheerder. 

8.4.3 Doelstelling 

Iedere speler die niet in aanmerking komt voor een plaats in de selectieteams van v.v. Gorecht, heeft 
het recht om op zijn niveau te trainen en/of te spelen. Voor de teams is dus geen minimale 
doelstelling geformuleerd. De teams die aan het jaar voorafgaand aan het komende seizoen het 
beste hebben gepresteerd hebben voorrang om in een hoger team en hogere competitie te spelen.  

8.5 Toekomstig beoogd beleid 

8.5.1 Selectiebeleid heren 

Gezien de kracht van de jeugdteams en jeugdspelers is het doel om de eigen jeugd voorrang te geven 
bij het invullen van de selectieteams. Dit betekent concreet dat er geen spelers van buitenaf 
benaderd worden door trainers of betrokkenen. De uitzondering die hierop geldt is dat er bij gebrek 
aan spelers voor een specifieke positie in overleg met de technische commissie een speler benaderd 
kan worden om die positie op te vullen. Een voorbeeldsituatie hiervan is: voor de twee selectieteams 
is in totaal één keeper beschikbaar. In dat geval kan in overleg met de technische commissie besloten 
worden om een keeper te benaderen om bij v.v. Gorecht te komen keepen.  
 
Nieuwe leden van v.v. Gorecht worden in eerste instantie ingedeeld op basis van leeftijd en verwante 
leden. Mocht een nieuw lid voor een van de selectieteams willen uitkomen, dan dient dit via de 
technische commissie gecommuniceerd te worden aan de betreffende trainer(s). Deze speler heeft 
tijdens de selectieprocedure gelijke kansen ten opzichte van huidige selectieleden en/of 
jeugdspelers. Uiteindelijk bepalen de trainers van de eerste- en tweede selectie welke spelers plaats 
krijgen in de selectieteams. De overige spelers worden door de technische commissie in samenspraak 
met de leiders van de overige seniorenteams ingedeeld.  

8.5.2 Overige seniorenteams heren 

De overige seniorenteams worden ingedeeld door de technische commissie in samenspraak met de 
leiders van de betreffende teams. Deze teams bestaan uit bestaande samenstellingen, aangevuld 
met doorstromende jeugdspelers en nieuwe leden. Er wordt ingedeeld op basis van bestaande 
samenstellingen, leeftijd en –bij nieuwe leden- op basis van verwante leden. In december wordt er in 
samenspraak met de hoofdtrainer van de JO19 gepeild hoeveel jongens er doorstromen naar de 
senioren. In de periode van februari tot en met mei (in verband met schoolexamens en studiekeuzes) 
wordt er nog een keer gemeten. Op deze manier wordt gewaarborgd dat er een goed beeld komt 
van het aantal jeugdspelers dat doorstroomt. De technische commissie stelt vast in dezelfde periode 
(februari tot en met mei) hoeveel seniorenleden beschikbaar zijn voor het daaropvolgende seizoen. 

8.5.3 Vrouwen/Dames 

De vrouwen spelen voor het eerst sinds jaren met 2 volwaardige teams en beide doen dat in de 
3e klasse. VR1 is dit seizoen grotendeels hetzelfde team als vorig seizoen, aangevuld met een aantal 
nieuwe, maar ook teruggekeerde speelsters. VR2 bestaat voornamelijk uit speelsters die vorig 
seizoen nog MO19 vormden. Er is dus geen sprake van selectievoetbal. 
Het streven voor de toekomst zal zijn dat we een zo sterk mogelijk VR1 willen formeren, waarbij 
promotie naar de 2e klasse het ideaal zal zijn. Gezien het feit dat we een sterke jeugdafdeling hebben 
bij de meiden ziet de toekomst er gezond uit en is een dergelijk streven goed haalbaar. 
VR2 zal in dit scenario het liefst in de 3e klasse blijven spelen, zodat het niveauverschil tussen beide 
teams niet te groot zal worden. 

 


