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Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 3 september 2018 

 

Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de 

rksv Volkel. 

Jaarlijks wordt deze versie door de TC geüpdatet en voorgelegd aan het algemeen bestuur 

(AB) ter bekrachtiging. 
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0. Algemeen 

 

Dit voetbaltechnisch beleidsplan is een plan waarin alle onderdelen en elementen, welke op 

het technisch beleid van rksv Volkel van toepassing zijn, omschreven staan.  

Dit voetbaltechnisch beleidsplan is het raamwerk voor de selectieteams en zal als zodanig 

worden bewaakt op inhoud en uitvoering door de TC, na goedkeuring door het AB. Deze 

commissie bestaat uit: een drietal personen waarvan een voorzitter, een coördinator 

seniorenselectie en een coördinator senioren/junioren selectie. 

 

1. Verantwoording 
 

Rksv Volkel is een vereniging met de ambitie om haar selectieteams op een zo hoog mogelijk 

niveau te laten voetballen. Door het bestuur is aangegeven om te bezien hoe het niveau 

omhoog kan worden gebracht. Dit vraagt ten eerste om een duidelijk en eenduidig beleid 

waarin de volgende elementen een dominante rol spelen en er voor moeten zorgen dat de 

prestaties niet stagneren: 

• Een ambitieuze vereniging waarin het bestuur doelen onderschrijft, bewaakt en zo nodig  

bijstelt; 

• Ambitie vraagt investeringen in mensen en in gelden; 

• Waarborging van continuïteit en stabiliteit, om te trachten sportieve schommelingen 

   zoveel mogelijk uit te sluiten; 

• Bewustwording dat er een direct verband ligt tussen een goede organisatie en een eenduidig 

spelsysteem wat leidt tot betere prestaties; 

• Een duidelijk plan binnen de vereniging van hiërarchie, taakverdeling, rechten en plichten 

als het gaat om de uitvoering van technische zaken;  

• Er dient een transparant beleid te worden bepaald betreffende (onkosten)vergoedingen aan 

begeleiding van de diverse selecties. 

 

2. Beschrijving voetbalvereniging rksv Volkel 

 

Rksv Volkel is de op één na grootste voetbalvereniging in de gemeente Uden met een 

leden aantal van ongeveer 750 leden. 

Het aantal elftallen/teams dat uitkomt in de KNVB competitie bedraagt in het seizoen 

2018/2019: 8 seniorenelftallen, 1 vrouwenelftal en een vrouwen 7-tal 30+, 1 veteranen team 

(recreatief) en 20 jeugdteams waarvan 5 meisjesteams. 

Het eerste elftal senioren komt uit in de 3e klasse KNVB zondagcompetitie. Het tweede in de 

reserve 2e  klasse KNVB. 

Er kan zowel prestatiegericht als op recreatief niveau gevoetbald worden. Trainingen van 

selectieteams vinden plaats volgens een vast rooster, welke aan het begin van het seizoen 

wordt vastgesteld en worden geleid door een volgens de KNVB normen opgeleide 

trainersstaf.  

De medische verzorging is in handen van een fysiotherapeut, hersteltrainer en een verzorger. 

Onze accommodatie bestaat uit: een hoofdveld (kunstgras) met verlichting en een overdekte 

tribune met daarnaast 2 verlichte speelvelden en een verlicht trainingsveld.  

Naast de prachtige kantine bevinden zich negen kleedlokalen, een scheidsrechter lokaal, een 

MFR, een wedstrijdsecretariaat en een EHBO ruimte. 

De organisatiestructuur zie bijlage I. 
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3. Visie voetbaltechnisch beleidsplan 
 

Rksv Volkel wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen 

wordt. 

Deze visie bestaat uit: 

• Herkenbaar en aanvallend, dominant en initiatiefrijk spel, met de intentie (indien mogelijk) 

in voornamelijk 4-3-3 systeem. 

• Een pro actieve en meevoetballende doelverdediger. 

• Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair. 

• Clubbelang gaat in principe voor teambelang. 

 

4. Doelstelling voetbaltechnisch beleidsplan 

 

De algemene doelstelling is om voorwaarden te scheppen om het niveau van de selectie-

elftallen te verhogen. 

De hoofddoelstellingen in het kader van het technisch beleid zijn: 

• Selectievoetballers/-teams zo hoog mogelijk laten spelen; 

• 1ste team ontwikkelen tot een stabiel 3e klasse niveau; 

• 2e team ontwikkelen tot een stabiel reserve 2e klasse niveau waarbij het team tegelijkertijd 

in dienst staat van het 1ste team; 

• Jeugdspelers de voorkeur geven in selectie elftallen. Bij zeer talentvolle jeugdspelers is 

hiervoor geen termijn te stellen. Belangrijk is dat er zeer goed overleg gevoerd wordt tussen 

de TC, de betreffende trainer, speler en ouders; 

• Voor de senioren staat de afspraak vast dat na de winterstop gebruik gemaakt kan worden 

van jeugdspelers (zie bijlage II); 

• Voetbal spelen in een herkenbare, creatieve en aantrekkelijke vorm. 

 

5. Uitgangspunten/uitwerkingen 

 
De selectieteams bestaan zoveel mogelijk uit spelers uit de eigen opleiding. Spelers van 

‘buitenaf’ worden alleen toegestaan na goedkeuring van het bestuur op voordracht van de TC. 

Voorkeur blijft voor spelers uit de eigen vereniging. 

In de opleiding gaat het individueel belang boven het teambelang, zodat getalenteerde spelers 

kunnen worden doorgeschoven naar een hoger selectie elftal. 

Professionalisering van het kader rond de selectieteams. Trainer 1ste elftal dient in het bezit te 

zijn van, of in opleiding voor TC 2. 

De trainer van het 2e elftal dient in het bezit te zijn van, of in opleiding voor TC 3. 

De overeenkomsten/vergoedingen/van trainers van selectieteams zijn gebaseerd op het niveau 

waarop wordt gespeeld.  

De volgende teams vallen onder de A - selectie: 1ste en 2e team. 

De A - selectie valt onder de verantwoordelijkheid van de vereniging en daarom wordt het 

technisch beleid vastgesteld door het AB (na advies TC). 

De uitvoering van het beleid is in handen van de TC en deze kan (on)gevraagd adviseren over 

gewenste ontwikkelingen en draagt zorg voor faciliteren van alle zaken aangaande het 

selectievoetbal.  

Een geschikte accommodatie, waar voor A - selectieteams de mogelijkheid bestaat minimaal 

2x per week te trainen. Uitwijken naar een sporthal of sportschool wanneer langere tijd niet 

getraind kan worden op de velden behoort tot de mogelijkheden. 

Trainingen op kunstgras- en/of grasveld. 

Ieder selectieteam krijgt de beschikking over een eigen set materialen (ballen, hesjes, hoedjes 

e.d.) en draagt daar zelf de verantwoordelijkheid voor. 
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Scouting junioren/senioren (intern). 

De keeperopleiding wordt gerealiseerd door wekelijks een keeper training te laten verzorgen 

door een ervaren keeper trainer. 

Doorstroming/doorschuiven jeugd in trainingen na de winterstop (zie bijlage II). 

Doorstroming/doorschuiven jeugd – senioren (zie bijlage II). 

 

6. Het (selectie) indelingsbeleid 

 

Algemeen. 

De eigen waarneming en visie van de trainers, leiders en technisch coördinatoren spelen 

hierin een grote rol. Zij geven advies en bekijken de teams. Een eerste selectie vindt door hen 

plaats in overleg met alle betrokkenen. Het moet wel duidelijk blijven dat de opstellingen van 

de elftallen onder eindverantwoordelijkheid van betreffende trainers gebeurt zodat zij evt. op 

resultaten en uitvoering aangesproken en afgerekend kunnen worden  

 

A - selectieteams 

De volgende teams worden als A – selectie aangemerkt: 1-2 

 

Aantal spelers. 

1ste elftal 17 spelers en 1 keeper (indien mogelijk een 2e keeper).  

2e elftal 17 spelers en 2 keepers, afwisselend spelend bij 2 en 3. 

De invulling van de keepers wordt jaarlijks bekeken en geëvalueerd. 

Indelingen 

Voor de selectieteams geldt de voorbereidingsfase (trainingen en oefenwedstrijden) als 

selectieperiode. De definitieve selecties zijn vóór de eerste competitiewedstrijd bekend. 

In principe moeten dan alle posities in het eerste selectieteam bezet zijn en vindt 

aanvulling/vervanging plaats uit het tweede selectieteam. 

Alleen spelers die in aanmerking komen voor een selectiegroep spelen selectiewedstrijden. 

 

Terugplaatsen speler 

Het uit de selectie plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal geschiedt alleen 

na goedkeuring van de TC en slechts na goede onderbouwing en communicatie met alle 

betrokkenen. 

 

Bepalingen vervroegd overgaan tijdens competitie 

Er gaan geen A junioren vervroegd over naar seniorenselecties tenzij zij over uitzonderlijke 

talenten beschikken. Hierover vindt dan overleg plaats tussen jeugdcommissie/technische 

commissie/speler/trainer(s) en ouder(s) (zie bijlage II). 

 

Indeling nieuwe leden 

Nieuwe leden worden eerst in de B-selectie elftallen ingedeeld doch kunnen na interne 

scouting alsnog doorstromen naar een A - selectie elftal. 

 

 

 

Wedstrijdgroepen 

Na de laatste training in die week worden de spelers geselecteerd voor het team waar ze 

zondags de wedstrijd spelen.  
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Het doel van de vereniging is om zoveel mogelijk capabele jeugdspelers in te delen in de A -

selectiegroep. Wie deze spelers zijn, zal in overleg vastgesteld worden. 

Overgang A junioren naar senioren A - selectie. 

Hiertoe worden voor de winterstop afspraken gemaakt tussen senioren/juniorencoördinator en 

hoofdtrainers (zie bijlage II). 

 

7. Het begeleiden van senioren 

 

De taken en verantwoordelijkheden voor het begeleiden van senioren in een 

voetbalvereniging dienen door het kader te worden uitgevoerd conform de richtlijnen zoals 

deze vermeld staan in de algemene leidersinstructie (zie bijlage III). 

In het uitvoeren van het technisch beleidsplan is het selectiekader het directe aanspreekpunt 

voor de coördinator. Trainers en leiders zijn als zodanig dus ook de medebewaker van het 

technisch proces binnen de selectie-elftallen van onze vereniging. Zij zullen op de hoogte 

moeten zijn van de overall visie en deze moeten uitdragen. Bij problemen op dit vlak 

informeren zij de TC. 

 

8. Werving en opleiding 

 

De seniorentrainers hebben hun diploma conform de KNVB reglementen (zie pt. 5). 

Keeperstrainers zijn ervaren vereniging- of (oud)selectie keepers. 

Rksv Volkel biedt, op verzoek, kandidaat trainers de mogelijkheid om een cursus te volgen 

met daarbij de afspraak om na behalen van het diploma minimaal 3 jaar binnen rksv Volkel 

het trainersvak uit te oefenen, wat zal worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.  

 

9. Keepers 

 

Binnen de vereniging wordt gewerkt met één of twee keeperstrainers voor zowel de junioren 

als senioren. 

De keeper moet kunnen meevoetballen en dient dus ook alle voetbalvaardigheden (passen, 

trappen, koppen enz.) te beheersen. 

Keeperstrainingen vinden plaats conform het trainingsplan. 

De keeperstrainer adviseert de (selectie)trainers welke keeper als eerste in aanmerking komt 

voor het 1ste selectieteam, daarbij geeft hij aan op welke gronden hij tot dit advies is gekomen. 

De (hoofd)trainer neemt dit advies mee in zijn beslissing. 

De seniorenkeepers worden door de keeperstrainer senioren begeleid op onderdelen waarop 

verbetering noodzakelijk is. Hij heeft hierover dan ook regelmatig contact met de senioren 

selectietrainers. 
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10. Trainingen en wedstrijden 

 

Trainingen 

Het 1ste, en 2e elftal hebben elk één trainer. 

Er wordt van de spelers verwacht dat ze tweemaal per week trainen. Zijn ze verhindert op de 

dinsdag of donderdag dan zal in overleg met de trainers bekeken worden om de vrijdag als 

alternatieve trainingsdag in te stellen. 

Zijn er op de dinsdag en donderdag te weinig spelers voor een afzonderlijke training van het 

1ste en 2e team dan kunnen deze samengevoegd worden. Goede communicatie tussen de 

betrokken trainers is dus essentieel. 

Er bestaat eveneens de mogelijkheid om met de A1 junioren mee te trainen op maandag of 

woensdag. Uitgangspunt is tweemaal trainen! 

Trainingsfaciliteit 

Gezien het feit dat de meeste verenigingen nog niet beschikken over een kunstgrasveld en het 

uit de praktijk blijkt dat de balaanname e.d. op een grasveld anders is dan op een 

kunstgrasveld wordt door het 1ste en 2e elftal donderdags getraind op het soort veld waar ’s 

zondags op wordt gevoetbald. 

Bij afgelasting van de velden kan er getraind worden op het trainingsveld maar zal het 1ste en 

2e team altijd de beschikking hebben over het kunstgrasveld. Als dit onbespeelbaar is in geval 

van sneeuw dan zal het AB per week bekijken, n.a.v. de weersverwachtingen, of het veld 

sneeuwvrij gemaakt kan worden. 

11. Aanbod activiteiten binnen de vereniging 
 

Opleiding- en evaluatie activiteiten. 

Op verzoek van de trainers kunnen er aanvullende cursussen of workshops worden 

aangevraagd. De TC zal hiervan de meerwaarde bekijken en vervolgens, ter goedkeuring, 

voorleggen aan het AB. 

Er wordt dan tevens geëvalueerd wat er in organisatorische zin aanpassing behoeft. 

 

12. Medische begeleiding 

 

De medische taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door een verzorger. 

Er is een overeenkomst met een fysiotherapeut en hersteltrainer die op verzoek beschikbaar is 

voor spelers uit de selectiegroep. De speler bepaald dus zelf of hij hier gebruik van maakt. De 

club stelt de mogelijkheden ter beschikking. 

Voorafgaand aan het seizoen maken zij hun werkafspraken bekend aan de TC en de 

spelersgroepen. Zij overleggen samen over de juiste behandeling van de blessures van spelers 

van de A - selectie. 

De verzorger dient op de trainingsavonden en bij de wedstrijden van het 1ste elftal aanwezig te 

zijn. Bij verhindering zorgt hij zelf voor een vervanger (indien voorhanden). 

Uitgangspunt is een selectiespeler speelklaar te krijgen voor de eerstkomende wedstrijd 

anders dan via verwijzing/behandeling door de fysiotherapeut/huisarts/hersteltrainer. 
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13. Randvoorwaarden uitvoering voetbaltechnisch beleidsplan 
 

Trainers kosten. 

Opleiding (vrijwillige) trainers. 

Begeleiding teams (vrijwillig kader). 

Medische verzorging. 

Kleding (sponsor). 

Materialen, o.a. ballen, hesjes e.d.. 

Trainingsfaciliteiten in de winterstop. 

 

14. Belangrijkste taken technische commissie 

 

Direct verantwoordelijk voor de senioren A - selectietrainers, leiders en spelers. 

Gezamenlijk met de trainers een voorbereiding- en winterstopprogramma opstellen en zich 

daarbij verder als adviseur opstellen. 

Kwaliteit van de trainingen en materialen bewaken. 

De ontwikkelingen van de A1-spelers volgen. 

Doorstroming van A1-spelers naar de A- selectie adviseren en evaluatiegesprekken voeren 

(tweemaal per jaar) met spelers en trainers. 

AB adviseren bij het verlengen/stopzetten/aangaan van overeenkomsten met trainers en 

leiders. 

Contacten met spelers onderhouden. 

Eventueel coördinerend optreden bij het aantrekken van nieuwe spelers. 

Tussentijds rapporteren aan het AB en verslag uitbrengen tijdens de Algemene Leden 

Vergadering. 

 

15. Tot slot 

 

De reden van het samenstellen van dit voetbaltechnisch beleidsplan vloeit voort uit de  

behoefte voor een goede, duidelijke en herkenbare technische organisatie. 

Een herkenbaar en aansprekend plan dat door de gehele vereniging wordt gedragen en 

uitgedragen. 

Het is dan ook noodzakelijk dit voetbaltechnisch beleidsplan jaarlijks te toetsen en aan het 

eind van het seizoen te evalueren met behulp van een sterkte/zwakte analyse. De TC zal hier 

zorg voor dragen. 

Een ambitieuze vereniging zoals de onze, waarin wordt gestreefd naar vooruitgang van het 

niveau van de individuele jeugdspeler, de senioren en de organisatie, kan eigenlijk niet zonder 

een voetbaltechnisch beleidsplan. 

Met de medewerking van onze huidige en toekomstige trainers, onze kaderleden en overige 

leden hopen wij dat dit voetbaltechnisch beleidsplan in de toekomst zijn vruchten zal gaan 

afwerpen. 

 

Technische commissie. 
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BIJLAGE I: ORGANISATIESTRUCTUUR 
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BIJLAGE II: OVERGANG A-JUNIOREN NAAR SENIOREN 
 

 

Overgang naar de senioren 

Om voor de jeugdspeler de overgang van de jeugdafdeling naar de senioren soepeler te laten 

verlopen, staan er in deze alinea een aantal afspraken. 

 

In het algemeen kan de overgang plaatsvinden: 

 Op grond van zijn/haar leeftijd; 

 Op grond van zijn/haar kwaliteit is het zinvol de overstap te maken; 

 Door prioriteitenstelling van het AB, eventueel op advies van de TC. 

De overgang kan plaatsvinden naar een selectieteam. 

De overgangscommissie bestaat uit: 

 Trainer/leider jeugdteam; 

 Jeugdcoördinatoren; 

 TC; 

 Seniorentrainer. 

 

Procedure: 

1. Van de speler zijn de technische en tactische kwaliteiten volgens afspraak door 

zijn trainer vastgesteld en doorgespeeld naar de seniorenafdeling. 

2. De interesse van de speler in de voetbalsport en ook zijn persoonlijke 

omstandigheden (studie, andere sporten of hobby’s) moeten bekend zijn. 

3. In het laatste jaar voor de overgang (of na overleg eerder) zal de betrokken 

speler al regelmatig in contact worden gebracht met het seniorenvoetbal door 

deelname aan trainingen en wedstrijden bij de senioren, om te kunnen wennen 

aan het seniorenvoetbal en daar de sfeer te proeven. 

4. Bij toerbeurt gaan twee (2e jaars) A1-junioren, na de winterstop, op dinsdag 

mee trainen met de A-selectie. Op de woensdag trainen ze normaal met de A1 

(trainer A1 maakt de planning voor deelname). 

5. Aanvulling van A1-junioren, na de winterstop, voor het 1ste  of 2e elftal op  

zondag, geschied alleen na overleg met de trainer van de A1, TC en betrokken 

selectietrainer(s). 

6. De overgangscommissie zal met de spelers de overgang en de daarbij 

behorende aspecten bespreken. 

7. Aan de speler zal op grond van zijn functioneren in de jeugd het 

verwachtingspatroon bij de senioren worden meegedeeld. De indeling in een 

selectieteam zal duidelijk worden gemotiveerd. 

8. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het plaatsen van 

meerdere juniorenspelers in een seniorenteam. 

9. Begeleiding van ervaren spelers zal worden nagestreefd. 

10. Het verdient aanbeveling om in het eerste jaar met de speler en de 

overgangscommissie te evalueren.  
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BIJLAGE I I I: ALGEMENE LEIDERSINSTRUCTIE 
 

De senioren selectie trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het: 

• Wekelijks samenstellen van de opstelling van zijn team, eventueel in overleg met de 

technisch coördinator en de overige trainers/leiders; 

• Ophalen en terug brengen van de juiste set voetbalshirts (shirts tellen); 

• Aan zijn team toebedeelde materiaal; 

• Doen en laten van zijn team, met inbegrip van het verplaatsen naar en van de 

uitwedstrijden; 

• Netjes achterlaten van het kleedlokaal bij uitwedstrijden; 

• Opvangen en begeleiden van de scheidsrechter bij thuiswedstrijden, vóór- tijdens- en 

na de wedstrijd (denk aan de sleutel). Opvang geschied in het wedstrijdsecretariaat 

voor het 2e team. De scheidsrechter voor Volkel 1 wordt opgevangen in de 

bestuurskamer; 

• Opvangen en begeleiden van de leider(s) van de tegenpartij, vóór en na de wedstrijd; 

• Digitaal invullen van het wedstrijdformulier, vóór en na de wedstrijd; 

• Schoonmaken én controleren van de kleedlokalen van het eigen team en dat van de 

tegenstander; 

• Inleveren van de sleutels van het eigen kleedlokaal en het scheidsrechterslokaal in het 

wedstrijdsecretariaat (de tegenstander haalt de sleutel op in het wedstrijdsecretariaat 

tegen €10,00 borg); 

• Het niet nuttigen van alcohol in het kleedlokaal (m.u.v. een kampioenschap); 

• Er op toezien dat er alleen daar wordt gerookt waar het is toegestaan. 
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BIJLAGE IV: BELEID T.A.V. SPELERS VAN BUITEN VOLKEL 

 

Uitgangspunten: 

 De vereniging wil voetballen met een herkenbare A-selectie, dat wil zeggen een 

selectie bestaande uit zoveel mogelijk Volkelse voetballers; 

 Volkelse jeugdspelers moeten zich op niveau kunnen ontwikkelen, zodat er voldoende 

doorstroming is naar de senioren en in het bijzonder naar de A-selectie; 

 Bij een gewenste aanvulling op een bepaalde positie wordt eerst gekeken naar eigen 

jeugdspelers; 

 Door mensen van rksv Volkel worden zelf geen spelers van buiten Volkel benaderd. 

 

Wat houdt zoveel mogelijk Volkelse voetballers in? 

Onder Volkelse voetballers wordt verstaan: 

 Jongens, die woonachtig zijn in Volkel; 

en/of 

 Jongens, die de Volkelse jeugdopleiding (gedeeltelijk) doorlopen hebben. 

 

Het DB is te allen tijden en in voorkomende gevallen bevoegd om van de genoemde regels af 

te wijken indien zij daar redenen toe ziet. Als voorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, valt te 

denken aan spelers met een sterke binding met Volkel of onze vereniging. Een beslissing die 

afwijkt van de hier genoemde regels wordt, voor bekendmaking, gedeeld met de technische 

commissie en de staf van de A-selectie.  

Wanneer wordt iemand gezien als Volkelse voetballer? 

 Na 5 jaar onafgebroken bij Volkel te hebben gevoetbald, wordt een speler gekenmerkt 

als Volkelse voetballer. 

 

Met hoeveel niet Volkelse jongens is een A-selectie nog herkenbaar? 

 Het aantal niet Volkelse spelers wordt op maximaal 3 gesteld. 

 

Procedure bij aanmelding van jongens buiten Volkel voor de A-selectie. 

 Speler meldt zich bij de secretaris van rksv Volkel; 

 DB en TC worden geïnformeerd door de secretaris; 

 TC overlegt of betreffende speler eventueel geschikt is voor de A-selectie. In deze fase 

kan al gekeken worden voor welke positie de speler in aanmerking wil komen. Als er 

voor die positie al kwalitatief (een) goede speler(s) bij de vereniging is/zijn, dient dit 

al gemeld worden aan de betreffende speler; 

 TC probeert, indien aan de orde, informatie in te winnen over betreffende speler; 

 Na het gesprek adviseert de TC het DB waarna het DB de beslissing neemt of de 

betreffende speler uitgenodigd kan worden voor een gesprek; 

 Zou betreffende speler een waardevolle aanvulling zijn, dan wordt hij uitgenodigd 

voor een gesprek met enkele leden van de TC en (eventueel) de hoofdtrainer. Bij dit 

gesprek wordt aan de speler ook al medegedeeld wat het beleid van de vereniging is 

t.a.v. ‘niet Volkelse voetballers’; 

 TC koppelt het besluit terug naar de speler. 


