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INLEIDING 
 

 

Waarom een beleidsplan voetbal? 

 

De afdeling Voetbal van S.V. Ysselsteyn is een club met ambitie. Zij wil velen een plek 

bieden om als speler, begeleider, vrijwilliger of als supporter actief te zijn, in een plezierige 

omgeving. Een prettige sfeer en goede voorzieningen zijn fundamenten voor een hecht en 

gedragen clubgevoel.  

 

In het bijzonder voor jeugdleden geldt dat zij zich goed moeten kunnen ontwikkelen. 

Kinderen willen van nature leren: dat geeft een goed gevoel, voldoening en plezier. Om dat 

voor elkaar te krijgen moet het jeugdvoetbal goed georganiseerd zijn.  

 

Zowel voor jong als oud geldt dat het spelplezier voor een belangrijk deel afhankelijk is van 

de organisatie rondom trainingen en wedstrijden. Wanneer een plan daarvoor ontbreekt, kan 

de situatie ontstaan dat iedereen maar wat doet. Dat kan met de beste bedoelingen gebeuren, 

maar het is van groot belang om te bepalen waar de vereniging voor staat. Wanneer niet wordt 

vastgesteld hoe er gevoetbald en gecoacht wordt en hoe alles wordt georganiseerd, wordt niet 

het optimale resultaat bereikt. Het gaat daarbij om prestatie en recreatie en vooral om de juiste 

balans daar tussen. Zodat we een brede vereniging blijven die mede bijdraagt aan de 

leefbaarheid en de maatschappelijke samenhang in Ysselsteyn.  

 

In dit beleidsplan worden het voetbaltechnisch beleid, de organisatie, belangrijke regels 

binnen de club en de wijze waarop nevenactiviteiten worden georganiseerd, beschreven. 

Zeker waar het de niet-voetbaltechnische aspecten betreft, zal vanzelfsprekend samenwerking  

worden gezocht met de zusterafdeling binnen S.V. Ysselsteyn, De Peelkorf.  

 

Natuurlijk: papier is geduldig en het gaat er dus vooral om hoe dit beleidsplan in de praktijk 

wordt gebracht. We hopen daarom van harte dat dit plan velen in hun activiteiten bij en voor 

de club inspiratie, structuur en houvast zal bieden! 

 

 

Ysselsteyn, november 2019 
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1. CLUBHISTORIE 
 

 

De Ysselsteynse voetbalclub is één van de oudste verenigingen van het dorp: op 29 oktober 

1929 werd zij formeel opgericht. Men wilde de jonge mannen uit Ysselsteyn de mogelijkheid 

bieden om hun vrije tijd op (meer) sportieve wijze te gaan besteden.  

 

Aanvankelijk was er nog geen officiële verenigingsnaam, maar men noemde zichzelf de 

Zwartjes vanwege het geheel zwarte tenue. Vervolgens ging de vereniging zich Victoria 

noemen. Met ingang van het seizoen 1930-'31 ging de vereniging – onder de naam Ysselsteyn 

– met één elftal meespelen in de competitie. Dat was de katholieke competitie, georganiseerd 

door de RKLVB, de Roomsch-Katholieke Limburgsche Voetbalbond. Die eerste jaren werd er 

hard gewerkt om het veld enigszins bespeelbaar te krijgen en te houden. De voetbalvelden op 

het land van Hellegers Driek en achter café Van Asten hadden door de vele  hobbels weinig 

gemeen met een gelijkmatige grasmat. Omkleden gebeurde in een washok bij Keijsers. Door 

gebrek aan Ysselsteynse spelers werden begin jaren dertig enkele jongens uit Maasbree 

ingehuurd die na de wedstrijd royaal vergoed werden met bier. Uitwedstrijden werden per 

fiets bezocht of met de open vrachtwagen van Huub Koonings. Er werd zeer intensief getraind 

en dat resulteerde al in 1933 in het eerste kampioenschap: Ysselsteyn promoveerde naar de 

overgangsklasse. 

 

In april 1938 werd een nieuw sportterrein in gebruik genomen, waarop het laatste seizoen in 

vredestijd werd afgewerkt. De Tweede Wereldoorlog trok een zware wissel op de 

Ysselsteynse voetbalvereniging: drie leden vonden de dood bij de bevrijding in het najaar van 

1944, onder wie de voorzitter, Pierre Janssen ('den bekker'). Op sportief gebied waren de 

bezettingsjaren daarentegen zeer succesvol: het eerste elftal – Ysselsteyn had inmiddels twee 

teams – haalde twee seizoenen achter elkaar het kampioenschap binnen. 

 

Na de oorlog nam Ysselsteyn deel aan de competitie van de KNVB, waarin de RKLVB eerder 

al was opgegaan. In 1954 werd op uitbundige wijze het zilveren jubileum gevierd. S.V. 

Ysselsteyn had toen 56 leden. In 1958 heroverde S.V. Ysselsteyn weer een plaats in de 1e 

klasse afdeling Limburg, na hieruit in 1953 gedegradeerd te zijn. Vanaf 1959 is ook het 

jeugdvoetbal in de vereniging succesvol geweest. In de jaren '60 heeft dit tot verschillende 

kampioenschappen geleid.  

 

In 1969, bij het 40-jarig jubileum telde de club 176 leden en nam met 9 elftallen deel aan de 

competitie, waarvan 6 jeugdelftallen. Het jaar daarop kon een mooi nieuw sportpark aan de 

Ysselsteynse weg in gebruik genomen worden: sportpark De Vlies  dat op 20 augustus 1970 

officieel geopend werd.  

 

Bij het 50-jarig bestaan in 1979 had Ysselsteyn 306 leden en nam het met maar liefst 19 

elftallen deel aan de competitie. De kroon op het werk van vele vrijwilligers was de  opening 

van de kantine met kleedaccommodatie in oktober 1981. In 1987 fuseerden de 

voetbalvereniging en korfbalverenging De Peelkorf . 
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De jaren tachtig waren voor Ysselsteyn op voetbalgebied succesvol. Het standaardteam 

promoveerde in 1984 voor het eerst vanuit de afdeling Limburg naar de 4e klasse KNVB. In 

1989 werd het eerste elftal kampioen en speelde het daaropvolgende jaar in de 3e klasse, 

waaruit het jammer genoeg weer direct degradeerde. Ook de lagere elftallen grepen geregeld 

naar kampioenschappen en promoties. 

 

Inmiddels had het voetbal steeds meer concurrentie gekregen van andere vormen van 

vrijetijdsbesteding. Toch is de afdeling Voetbal van S.V. Ysselsteyn een sterke club gebleven, 

vooral ook dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Op dit moment (november 2019) telt de 

afdeling Voetbal 351 leden, 5 seniorenelftallen, een veteranenelftal en 14 jeugdteams. En het 

standaardteam speelt sinds het seizoen 2017-2018 weer in de 3e klasse KNVB.  
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2. ORGANISATIE EN BELEID 
 

 

2.1 Organogram S.V. Ysselsteyn afdeling Voetbal 

 

 
 

 

 

 

2.2 Jaarplanning 

 

Aan het begin van het seizoen wordt er door de afdeling een jaarplanning gemaakt. Hierin 

komen alle data die door de KNVB zijn ingeroosterd voor de competitiewedstrijden. 

Daarnaast worden alle vergaderdata vermeld van bestuur en commissies en de data van alle 

overige activiteiten die verbonden zijn met de afdeling voetbal. De jaarplanning is 

beschikbaar op de website; hieronder een voorbeeld: 
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Datum / Periode Afdeling Actie 

13 augustus 2019 Jeugdbestuur 
Bijeenkomst alle jeugdleiders en trainers / 

uitreiking materialen. 

19 augustus 2019 Jeugdbestuur Aanvang training alle jeugd elftallen 

26 augustus 2019 Jeugdbestuur Afsluiting JVTC cursus en certificaat uitreiking 

28 augustus 2019 Jeugdbestuur Jeugdcommissie-vergadering 

31 aug/1 sep-2019 Wedstrijden Bekervoetbal 

3 september 2019 Algemeen bestuur Vergadering algemeen bestuur 

5 september 2019 Bestuur voetbal Bestuursvergadering voetbal 

7/8 sept 2019 Wedstrijden Bekervoetbal 

12 september 2019 Bestuur voetbal Bijeenkomst alle kaderleden senioren 

14/15 sept 2019 Wedstrijden Bekervoetbal 

21 / 22 sept. 2019 Wedstrijden Competitieronde 1 

28 / 29 sept. 2019 Wedstrijden Competitieronde 2 

5 / 6 okt. 2019 Wedstrijden Competitieronde 3 

8 oktober 2019 Algemeen bestuur Vergadering algemeen bestuur 

9 oktober 2019 Jeugdbestuur Jeugdcommissie-vergadering 

10 oktober 2019 Technische commissie Seizoensopening bijeenkomst 

12 oktober 2019 Vakantie Herfstvakantie 

12/13 okt. 2019 Wedstrijden Competitieronde 4 

12/13 okt.2019 Bestuur voetbal Week van de scheidsrechters / tractatie 

19/20 okt. 2019 Wedstrijden Competitieronde 5 cat. A/ Inhaal/Beker cat. B 

22 oktober 2019 Algemeen bestuur Vergadering algemeen bestuur 

24 oktober 2019 Bestuur voetbal Bestuursvergadering voetbal 

26 / 27 okt. 2019 Wedstrijden Competitieronde 6 

2 / 3 nov. 2019 Wedstrijden Competitieronde 7 

7 november 2019 Algemeen bestuur Jaarvergadering S.V. Ysselsteyn 

9/10 nov. 2019 Wedstrijden Competitieronde 8 

15 november 2019 Algemeen bestuur Feestavond AB/Afd. bestuur/Ereleden/Vut Actief 

16/17 nov 2019 Wedstrijden Inhaal/Beker cat. A / Competitieronde 8 cat. B 

20 november 2019 Jeugdbestuur Jeugdcommissie-vergadering 

23/24 nov 2019 Wedstrijden Competitieronde 9 

26 november 2019 Algemeen bestuur Vergadering algemeen bestuur 
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28 november 2019 Algemeen bestuur Sinterklaasavond 

30 nov / 1 dec-2019 Wedstrijden Competitieronde 10 

7 / 8 dec-2019 Wedstrijden Competitieronde 11 

11 december 2019 Jeugdbestuur Kaderavond jeugdleiders 

12 december 2019 Bestuur voetbal Bestuursvergadering voetbal 

14 / 15 dec-2019 Wedstrijden Competitieronde 12 

19 december 2019 Technische commissie Lopende seizoensevaluatie 

21/22 dec-2019 Wedstrijden Inhaal / Beker 

21 dec-2019 - 5 jan-2020 Vakantie Kerstvakantie 

18/19 jan-2020 Wedstrijden Inhaal / Beker 

25/26 jan-2020 Wedstrijden Competitieronde 13 

1/2 feb-2020 Wedstrijden Competitieronde 14 

8/9 feb-2020 Wedstrijden Competitieronde 15 

13 februari 2020 Bestuur voetbal Bestuursvergadering voetbal 

15/16 feb-2020 Wedstrijden Competitieronde 16 

22/23 feb-2020 Vakantie Carnaval 

29 feb / 1 mrt-2020 Wedstrijden Inhaal / Beker 

7/8 mrt-2020 Wedstrijden Competitieronde 17 

14/15 mrt-2020 Wedstrijden Competitieronde 18 

21/22 mrt 2020 Wedstrijden Competitieronde 19 cat. A/ Inhaal/Beker cat. B 

25 maart 2020 Jeugdbestuur Jeugdcommissie-vergadering 

28/29 mrt 2020 Wedstrijden Competitieronde 20 

4/5 apr. 2020 Wedstrijden Competitieronde 21 

9 april 2020 Bestuur voetbal Bestuursvergadering voetbal 

11/12 apr-2020 Wedstrijden Competitieronde 22 

17 april 2020 Algemeen bestuur Vrijwilligersavond 

18/19 apr-2020 Wedstrijden Competitieronde 22 

25/26 apr-2020 Wedstrijden Competitieronde 23 

25 apr- / 3 mei-2020 Vakantie Mei-vakantie 

2/3 mei-2020 Wedstrijden Inhaal / Beker 

7 mei 2020 Technische commissie Teamindeling nieuwe seizoen 

9/10 mei-2020 Wedstrijden Competitieronde 24 

13 mei 2020 Jeugdbestuur Jeugdcommissie-vergadering 
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16/17 mei-2020 Wedstrijden Competitieronde 25 

17 mei 2020 Algemeen bestuur Seizoensafsluiting 

21 mei 2020 Bestuur voetbal Bestuursvergadering voetbal 

23/24 mei-2020 Wedstrijden Competitieronde 26 

27 mei 2020 Jeugdbestuur Jeugdleiders / Teamindeling 

30 mei / 1/6/7/13/14/20/21 juni-

2020 
Wedstrijden Nacompetitie 

13 juni 2020 Jeugdbestuur Dag van de Jeugd 

19 juni 2020 Jeugdbestuur BBQ Jeugdkader 

21 juni 2020 Algemeen bestuur Kampioenenreceptie 
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3. VOETBAL-TECHNISCH BELEID SENIOREN 
 

 

3.1 Visie 

 

Voor de voetbalclub is een goede mix van plezier en focus op prestaties bij de selectie-

elftallen van grote waarde. Een sportief doel is dat we met het 1e elftal minimaal in de 4e 

klasse spelen. 

 

We willen de sportliefhebbers zo goed mogelijk faciliteren in het beoefenen van hun hobby, 

zodat de spelers en alle vrijwilligers graag naar ons sportpark komen. We verwachten 

daarnaast ook voldoende inzet van alle leden om samen te werken aan het in stand houden 

van een gezonde vereniging. We vinden het belangrijk dat de voetbalvereniging één van de 

grotere en bepalende verenigingen van het dorp blijft. 

 

 

3.2 Inleiding 

 

De afdeling voetbal senioren  heeft twee selectie-elftallen (1
e
 en 2

e
). Daarnaast streven we 

ernaar om in totaal minimaal 5 senioren en één veteranen-elftal in stand te houden. Bij de 

senioren-elftallen worden alle wedstrijden op zondag gespeeld en het veteranen-team heeft de 

wedstrijden op zaterdag. 

 

 

3.3 Selectiebeleid 

 

De technische commissie maakt in de maand mei een voorlopige indeling van de selectie 1+2 

en van de overige teams. 

 

Hierbij worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 

 Voor de selectie worden geen spelers benaderd die buiten Ysselsteyn woonachtig 

zijn. Het beleid is dat alle 1
e
-elftalspelers woonachtig zijn in dan wel een nauwe 

band hebben met Ysselsteyn. 

 De selectie van het 1
e
 en 2

e
 elftal begint het seizoen met een 35 spelers. Van 

hieruit zullen dan in principe, wanneer nodig, nog enkele spelers doorgeschoven 

worden naar het 3
e
 elftal, wanneer de definitieve teamindeling bekend wordt 

gemaakt. 

 De elftalindeling voor de lagere elftallen wordt ook vanuit de technische 

commissie voorgelegd aan de leiders van de senioren-teams. Er zijn dan nog 

mogelijkheden om enkele wijzigingen op advies van de leiders aan te brengen. 

 Voetballers van buitenlandse afkomst die in Ysselsteyn woonachtig zijn, zijn van 

harte welkom bij de club, en zullen op basis van hun voetbalkwaliteiten worden 

ingedeeld.  
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3.4 Leiders 

 

De leiders van de senioren-elftallen zijn één van de hoekstenen van de gehele senioren-

afdeling. De belangrijkste taken voor een leider zijn: 

 De teamafspraken worden duidelijk gecommuniceerd naar het team. 

 Zoveel mogelijk op de donderdag aanwezig zijn bij het leidersoverleg in de 

kantine. 

 Ervoor zorgen dat het team voor de komende wedstrijd compleet is. 

 Ontvangen van de tegenpartij en eventueel van de scheidsrechter. 

 Het eerste aanspreekpunt zijn voor spelers bij eventuele conflicten. 

 Zorgen voor een grensrechter. 

 Verantwoordelijk voor de teamdiscipline. 

 

 

3.5 Trainers en trainingen 

 

Binnen de afdeling hebben we de volgende trainers:  

1. Hoofd-trainer voor de selectie (1
e 
+ 2

e
 elftal) (betaalde functie) 

2. Assistent-trainer bij de selectie 

3. Begeleider trainingen lagere elftallen 

4. Keeperstrainer 

 

De trainingen van de selectie vinden plaats op dinsdag en donderdag. Elke training duurt 1,5 

uur. De lagere elftallen trainen op de donderdagen. De keeperstraining wordt ook op 

donderdag verzorgd. 

 

Talentvolle jeugdspelers die in het erop volgende seizoen in aanmerking komen voor de 

selectie, zullen gedurende het lopende seizoen een uitnodiging krijgen om alvast 1x per week 

met de selectie mee te trainen. Het moment wanneer hiermee wordt begonnen en ook de 

frequentie zullen in overleg met de technische commissie worden bepaald. In de regel zal dit 

zijn direct na de voorjaarscompetitie. 

 

 

3.6 Overlegstructuur 

 

Voor de aanvang van het seizoen is er een algemeen overleg met alle leiders. 

 

Op de donderdagavonden na de training is er een wekelijks overleg tussen de leiders en 

trainers. Hierin wordt bekeken of de elftallen compleet zijn voor de komende wedstrijden en 

waar nodig zullen er spelers worden doorgeschoven. De regel is dat de spelers van de lagere 

elftallen bij tekorten naar een hoger elftal worden doorgeschoven. Ook kan het zijn dat er in 

de loop van het seizoen een beroep wordt gedaan op spelers van de JO19-1-groep. 
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4. VOETBAL-TECHNISCH BELEID JEUGD 
 

 

4.0 Voorwoord 

 

In dit jeugd-technisch beleid komt de uiteindelijke doelstelling die we als club willen 

realiseren tot uiting. De opzet en inhoud zijn gebaseerd op de nieuwste richtlijnen vanuit de 

KNVB. 

 

Dit plan is een onderdeel van het algemene beleidsplan van de voetbalvereniging Ysselsteyn. 

De focus in dit plan ligt op hoe we onze jeugd willen opleiden tot een gewenst en haalbaar 

niveau, dat goed aansluit bij een doorstroom naar de seniorenafdeling. 

 

Met de ondersteuning van het hoofd-opleidingen, de technische commissie en het 

voetbalbestuur hebben we veel zaken vastgelegd, waardoor het voor iedereen duidelijk moet 

zijn waar we als voetbalvereniging voor staan. Dit beleidsplan moet voor de komende jaren 

richting geven aan de algemene organisatie. Veel technische aspecten zijn gebaseerd op de 

richtlijnen van de KNVB. 

 

De betrokkenheid van ouders en vrijwilligers is een belangrijke ader die in alle lagen van de 

voetbalclub een bepalende rol speelt. Daarom zal vanaf de basis de communicatie naar 

ouders, begeleiders en trainers heel duidelijk moeten zijn. Het moet geen voorgekauwde kost 

zijn, maar een plan dat te allen tijde open staat voor verbetering door de technische staf, maar 

ook en vooral door hen die het beleid uit moeten dragen. Zo zal er jaarlijks gekeken worden 

naar de ontwikkeling van spelers en coaches en geprobeerd worden om ouders meer bij de 

club te betrekken.  

Deze betrokkenheid kan gecreëerd worden door te laten zien dat het niet zo’n grote 

investering in de toch al drukke agenda’s van de ouders vergt. Maar dat je al betrokken kan 

zijn door slechts een twee tot drietal uren per week te investeren. Deze investering in tijd zal 

dan gaan resulteren in het sportplezier van hun eigen kind(eren). 

 

De technische commissie 

 

 

4.1 Inleiding 

 

In het beleidsplan wordt vooral gekeken naar voetbalplezier. Naast spelvreugde richt het 

beleid zich ook op de speelwijze en het systeem. Spelvreugde is de belangrijkste formule om 

uiteindelijk tot succes te kunnen komen.  

 

We kennen ze allemaal: ouders, trainers en begeleiders die staan te schreeuwen en te roepen 

dat het zo of zo moet. Dit leidt echter nooit tot betere resultaten. Teams die het meeste plezier 

in het spelletje hebben, boeken vaak de beste resultaten. 

 

Dit plan is gericht op een stappenplan waarbij vanuit de JO-8-teams ieder jaar een stap 

gemaakt wordt naar een betere ontwikkeling en een hoger plan. De basis moet goed zijn en 

een goede basis creëer je vanaf een jonge leeftijd, waarbij je stap voor stap zorgt voor een 

ontwikkeling naar een hoger niveau. 
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4.2 Hoofddoel  

 

De voornaamste doelstelling van de jeugdafdeling is dat het sportpark een fijne 

ontmoetingsplaats is en blijft voor alle jeugd die in Ysselsteyn wil voetballen. Dit met als 

resultaat dat heel veel  jeugd van Ysselsteyn zich aansluit bij de voetbalclub, zodat we een 

goed zelfstandig bestaansrecht hebben. 

 

Hierbij willen we een goede mix aanbieden met enerzijds de focus op het prestatiegerichte 

voetbal en anderzijds zullen we het recreatieve voetbal ook zeker net zo veel moeten 

ondersteunen. 

 

4.2.1 Subdoelen  

Alle standaardjeugdteams minimaal op tweedeklasse niveau te laten uitkomen. Ons streven is 

dat we jaarlijks minimaal een tweetal personen vanuit de jeugd direct kunnen laten instromen 

in de selectie (1 en 2) van Ysselsteyn. 

 

 

4.3 Wat is voetballen? 

 

In deze paragraaf komen antwoorden op essentiële vragen aan bod, zoals: hoe moet gezorgd 

worden voor een balans tussen plezier en prestatie bij alle teams? Hoe ontstaat er een 

doorlopende leerlijn bij de ontwikkeling van jeugdspelers? En hoe kan gezorgd worden dat 

trainers, coaches en begeleiders volgens de visie van de vereniging invulling geven aan de 

training, wedstrijd en het begeleiden van jeugdspelers? 

 

4.3.1 Kenmerken van het spel 

Het voetbalspel laat zich als volgt typeren: het is een zeer complex spel; de bal is altijd ‘vrij’ 

en voor alle deelnemers aan het spel bespeelbaar. Door het grote aantal deelnemers zijn er 

veel verschillende opties in het spel, waardoor er een veelvoud aan keuzemogelijkheden 

ontstaat. Deze keuzes zijn vrijwel nooit dezelfde. Dit maakt het spel onvoorspelbaar. Hierdoor 

is het spel resultaat-georiënteerd, in tegenstelling tot vele andere sporten die vorm-

georiënteerd zijn. 

 

4.3.2 Structuur van het spel 

Zoals al eerder aangegeven gaat het voetbalspel om winnen. De KNVB ziet het voetbalspel 

als een dynamisch proces van aanvallen, verdedigen en omschakelen. Het ene team (met bal) 

heeft de functie om aan te vallen en het andere team (zonder bal) op dat moment de functie 

om te verdedigen. (zie onderstaande afbeelding). 

 

Binnen de teamfuncties hebben beide teams taken. Binnen het aanvallen heeft het team de 

taak om op te bouwen om eindelijk tot scoren te komen (tweede taak). Binnen het verdedigen 

heeft het team de taak om de opbouw te verstoren en de taak om doelpunten te voorkomen. 

Het omschakelen naar verdedigen is erop gericht dat de aanval/opbouw weer snel verstoord 

wordt. Het omschakelen naar aanvallen is erop gericht dat het eigen team snel weer aan 

opbouwen/aanvallen toekomt. 
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Uiteindelijk wordt de wijze van aanvallen, verdedigen en omschakelen bepaald door de wijze 

van spelen van het team en het handelen (als collectief) van de individuele spelers daarbinnen. 

Spelers voeren handelingen met en zonder bal uit. Deze handelingen moeten bijdragen aan het 

doel van het spel: winnen. 

 

4.3.3 Spelinzicht en communicatie 

De kwaliteit van handelen met en zonder bal wordt bepaald door de keuze die een speler 

maakt in relatie tot de voetbalsituatie. Dit is spelinzicht. De keuze die een speler maakt in 

relatie tot de medespelers en/of tegenstanders heet communicatie.  

 

Aangezien er sprake is van een vastgestelde speelduur, moeten de spelers gedurende deze 

periode het handelen met en zonder bal volhouden met zo min mogelijk kwaliteitsverlies. Dit 

is voetbalconditie. Door de ontwikkeling van de afgelopen jaren zijn de aspecten fysieke 

kracht en winning-mindset (‘winnaarsmentaliteit’) steeds vaker ter sprake gekomen. Deze 

aspecten zouden mogelijk een onderdeel moeten zijn van de structuur van voetballen. 

 

4.4 Uitgangspunten  

 

Elke voetballer, of hij nu meer of minder aanleg heeft, krijgt bij Ysselsteyn mogelijkheden om 

zich optimaal te ontwikkelen als voetballer en ook in de beleving en het plezier die hij zoekt 

tijdens de vrije tijdsbesteding.  

 

Elk beleidsplan dat ten uitvoer wordt gebracht, is in een belangrijke mate afhankelijk van het 

kader. Het kader zal worden gevormd door mensen die bereid zijn om met elkaar samen te 

werken, zich in dit beleidsplan kunnen vinden en op de juiste wijze in het belang van de leden 

van  S.V. Ysselsteyn willen handelen.  

 

Het hoofd-opleidingen zal ondersteunend dienen te werken naar de trainers/leiders van de 

overige elftallen. Zij moeten het te spelen spelconcept uitdragen en de "rode draad" in de 

gaten houden. Tevens dienen alle trainers van de jeugdgroepen goede contacten te 

onderhouden met de ouders van de jeugdspelers.  
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We streven naar minimaal 2 tot 3 leiders/trainers per groep, om kennisoverdracht te 

stimuleren, elkaar aan te vullen en te stimuleren. 

 

Bij de jeugd staat de opleiding centraal en dus boven het leveren van prestaties en het 

resultaat van de wedstrijd. Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op de leerdoelen 

die centraal staan tijdens de trainingen. De opleiding moet niet ten koste gaan van het 

resultaat.  

  

Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard aangepast aan de lichamelijke en 

mentale kwaliteiten van het talent. Van een trainer en leider wordt verwacht dat hij daarvoor 

in aanmerking komende spelers stimuleert in een hoger elftal te gaan spelen, en hiervan 

melding maakt aan de coördinator.  

 

Het uiteindelijke doel is om de continuïteit in de vereniging te waarborgen en talentvolle 

spelers af te leveren voor de hoofdmacht van Ysselsteyn.  

 

 

4.5 Trainingen  

 

4.5.1 Het vereenvoudigen van voetballen 

Trainen is het vereenvoudigen van voetballen, afgestemd op leeftijd, niveau en beleving van 

je spelers. In een training kun je dingen doen die in een wedstrijd niet kunnen. 

 

In oefen- en partijvormen die zijn afgeleid van een echte wedstrijd help je spelers met het 

oplossen van spelsituaties in het aanvallen en verdedigen. Je brengt deze punten onder de 

aandacht door het vereenvoudigingen van het spel en door het geven van gerichte 

aanwijzingen. 

 

4.5.2 Vereenvoudigde spelsituaties 

In de training vereenvoudig je spelsituaties door minder spelers op te stellen en door de ruimte 

en regels aan te passen. Je kunt het spel een keer stilleggen, een vraag stellen, iets zelf 

voordoen of een speler iets voor laten doen, en je kunt de vorm gemakkelijker of moeilijker 

maken. Allemaal dingen die tijdens de wedstrijd niet kunnen. 

Hoe eenvoudiger de oefening, hoe overzichtelijker de situatie voor spelers. Hoe meer 

herhalingen ze van die situatie ervaren, hoe meer ze leren, hoe groter de kans dat ze tijdens de 

wedstrijd verbeteringen in hun spel laten zien. 
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Je kunt het spel een keer stilleggen, een vraag stellen, iets zelf voordoen of een speler iets 

voor laten doen, en je kunt de vorm gemakkelijker of moeilijker maken. 

 

 

4.5.3 Vier gouden trainingsprincipes 

 

1. Voetbalecht trainen.  

Spelers leren voetballen door te voetballen, niet door rondjes om het veld te rennen of alleen 

maar af te ronden op doel. Spelers leren voetballen het beste in vereenvoudigde spelsituaties. 

Door zelf echt doelpunten te maken en zelf doelpunten te voorkomen. Oefeningen zijn vaak 

goed als ze ‘voetbalecht’ of ‘wedstrijdecht’ zijn, als de basiskenmerken van een echte 

voetbalwedstrijd behouden zijn gebleven in de vorm. Hoe kleiner het verschil tussen de 

situatie van de training en die van de wedstrijd, hoe groter de kans dat spelers het geleerde 

ook toepassen in de wedstrijd. Het idee dat er ‘echt’ wordt gevoetbald, motiveert ze. 

 

2. Veel prikkels en plezier.  

Bij trainen gaat het niet alleen om voetbalechtheid, maar ook om veel herhalingen. Op 

zaterdag spelen ze in grotere wedstrijdvormen, maar trainingspotjes in kleinere aantallen 

vinden ze vaak leuker dan grote partijvormen, omdat ze dan meer balcontacten hebben. 

Kleinere teams, een kleiner veld en kleinere doelen houden spelers dichtbij de essentie van 

voetbal. Bovendien kun je zo bepaalde aspecten van het spel aan de orde laten komen. Hoe 

meer prikkels in een uur training, hoe meer plezier, hoe meer de spelers leren. 

 

3. Coaching en organisatie.  

Probeer je spelers bij elke trainingsvorm in een situatie te manoeuvreren waarin ze 

veel toekomen aan het doel dat jij voor ogen hebt. Dit kan door het veld kleiner of groter of 

smaller of breder te maken, of te variëren met het aantal doeltjes of spelers. Als je verder geen 

aanwijzingen geeft, biedt die situatie toch al een leereffect. Bovendien geeft een vorm die snel 

uit te leggen is, jou de tijd om te observeren. Rangschik hoedjes en doeltjes zodanig dat je de 

organisatie tussentijds eenvoudig aanpast en de situatie gemakkelijker of moeilijker kan 

maken. 
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4. Afstemming op leeftijd, niveau en beleving.  

Houd altijd rekening met de spelers in jouw team; stem de oefeningen op hen af. Oefeningen 

van andere trainers of teams zien er vaak interessant uit, de afstemming op jouw team is 

echter essentieel in het laten lukken van de oefening. Een oefening moet kunnen lukken, 

spelers moeten het gevraagde kunnen uitvoeren. Hoe meer jij rekening houdt met je spelers, 

hoe succesvoller de training. 

 

4.5.4 Geef huiswerk mee 

Mogen jouw spelers wat balvaardiger worden? Laat ze een bepaalde beweging thuis oefenen. 

Daag ze uit met een nieuwe beweging te komen die teamgenoten dan weer kunnen oefenen. 

Besteed hier aandacht aan, tijdens de warming-up met bal en oefenvormen, als de situatie daar 

om vraagt. Bewust trainen op koppen komt als voorbeeld bij de O13 aan de orde. Met een 

thuis uit te voeren spelletje als ‘tienen’ (alleen scoren uit de lucht of met het hoofd) of 

voetbalsquash tegen een muur kun je kinderen spelenderwijs het aannemen, passen, schieten 

én koppen laten oefenen. 

 

 

4.6 Inhoud training 

 

Een training van welk team dan ook zal altijd uit vier onderdelen bestaan:  

 conditie 

 basistechnieken 

 positietechniek 

 wedstrijdtechniek  

Uiteraard is de invulling van deze elementen afhankelijk van de leeftijd en kwaliteit van de 

spelers.  

 

Een goede training wordt wel voorbereid en geëvalueerd, maar niet 'gemaakt'. Dat gebeurt 

namelijk pas op het veld en belangrijk daarbij is in hoeverre een trainer in staat is om zijn 

doelstelling te formuleren en te realiseren. Er moet dus altijd een koppeling bestaan tussen 

doel en oefenstof. 

 

De doelstellingen, afgeleid van de wedstrijd, moeten duidelijk en gericht zijn op het te 

verbeteren spelonderdeel. Heb je visie, ga je van de juiste doelstelling uit en weet je die over 

te brengen naar de spelers, dan wordt je oefenstof vanzelf wat het moet zijn: een hulpmiddel 

en geen doel op zich.  

 

Kortom: de trainingsvoorbereiding gebeurt aan de hand van opleidingdoelstellingen en de 

wedstrijdanalyse. Door voetbaltrainingen leren spelers de moeilijkheden overwinnen, die zij 

tijdens de wedstrijden ontmoeten.  

 

Algemene eisen waaraan een voetbaltraining moet voldoen:   

 doelpunten maken/voorkomen  

 opbouwen met als doel kansen te creëren  

 samenwerking (winnen of verliezen met z'n allen)  

 doelgerichtheid, spelen om te winnen  

 snelle omschakeling balbezit-balverlies  

 veel herhalingen  

 veel oefenbeurten  
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 geen lange wachtrijen  

 goed planning, organisatie  

 voldoende ballen en goed materiaal  

 rekening houden met de groep   

 rekening houden met de leeftijd  

 rekening houden met de vaardigheid  

 rekening houden met de beleving  

 juiste coaching 

 spelbedoelingen goed verduidelijken  

 spelers laten leren door ingrijpen/stopzetten, aanwijzingen geven, vragen stellen, 

oplossingen laten aandragen, voorbeelden geven, (laten) voordoen  

 constructieve aanwijzingen  

 

4.6.1  Trainingsprogramma's  

Om continuïteit gedurende de voetbalopleidingsjaren te verkrijgen, wordt gewerkt met 

trainingsaccenten voor elke groep.  

 

Belangrijk is dat de trainer de groep laat spelen, laat oefenen. De trainer reikt aan en de 

spelers proberen, oefenen en beheersen na enige tijd iets wat zij daarvoor niet beheersten. 

Voorwaarde is wel dat het de jeugdspelers boeit.  

 

Op de website van KNVB Zuid-2 en bij de RINUS-app wordt veel oefenstof voor elke 

categorie weergegeven. Daarnaast kan altijd een beroep gedaan worden op het hoofd-

opleidingen.  

 

 

4.7 Accenten per leeftijdsgroepen 

 

 O-6 & O-7: beheersen van de bal 

 O-8 & O-9: doelgericht handelen met de bal 

 O-10 & O-11: doelgericht samenspelen 

 O-12 & O-13: spelen vanuit een basistaak 

 O-14 & O-15: afstemmen basistaken binnen het team 

 O-16 & O-17: spelen als een team 

 O-18 & O-19: presteren als een team in de competitie 
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Per leeftijd zijn er nog de onderstaande subdoelstellingen: 

 

 

 
 

 

4.7.1 JO-8  

Hoofddoelstellingen: 

- baas over de bal  

- de bal en ik  

- vaardigheidsspel vormen  

 

Doelgericht handelen met de bal; het gaat dus om opleiden van individuen! 

 

Een speler uit de JO-8 zal de baas over de bal moeten worden en doelgericht moeten leren 

voetballen.  
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Dit betekent dat het de bedoeling is dat wanneer het kind de bal in bezit heeft, de actie erop 

gericht moet zijn om richting het doel van de tegenstander te gaan en te scoren. Onderweg zal 

de tegenstander dat proberen te voorkomen. 

 

Hier ontstaat dus een eerste kennismaking met aanvallen, verdedigen, scoren van een 

doelpunt of het voorkomen ervan. Er zal daarom volop aandacht zijn voor techniektraining 

tijdens de training waaronder het leren aannemen van de bal, het leren dribbelen met de bal,  

het leren passeren van de tegenstander en het aangaan van 1-tegen-1-duels. Tijdens de 

wedstrijd zal de coaching gericht zijn op het aangaan van deze individuele actie op het gebied 

van aanvallen of verdedigen. 

 

4.7.2. JO-9 en JO-10 

Hoofddoelstellingen: 

- basisspel-rijpheid  

- technisch inzicht en spelvormen  

- eenvoudige voetbalsituaties  

- basisvormen 

 

Het verfijnen van de technische bewegingsvaardigheden. Hierbij is een goed voorbeeld heel 

essentieel. Controleer tijdens het oefenen of de uitvoeringswijze correct is en geef de 

motivatie waarom die beweging zo uitgevoerd moet worden. Centraal staat: passen en 

trappen, dribbelen en drijven, verwerken van de bal, passeren. 

 

Spelinzicht. Het spelinzicht kan ontwikkeld worden d.m.v. het spelen van vereenvoudigde 

voetbalsituaties: 4-tegen-4, 5-tegen-5, 6-tegen-6 of 7-tegen-7 of juist 4-tegen-2, 5-tegen-2, 6-

tegen-3; veel wedstrijdvormen met grote en kleine doelen.  

 

Tactiek. De tactische aspecten als vrijlopen, aanbieden, wegblijven, samenspelen, ruimte 

creëren, het spel verplaatsen en direct spel, dienen hierbij centraal te staan.  

 

Organisatie. De organisatie binnen het team dient aandacht te krijgen.  

 

Motivatie. Spelers op deze leeftijd zijn gevoelig voor complimenten en voor een goed contact 

met de trainer. Met het accent op belonen wordt meer bereikt dan met het accent op straffen. 

Omdat spelers in deze fase een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben, is het 

daarnaast belangrijk zeer consequent te zijn in het hanteren van regels, of het nu gaat om 

sociale regels of spelregels.  

 

In de JO-9 en JO-10 wordt er aandacht geschonken aan individuele acties op het gebied van 

aanvallen en verdedigen, maar zal er ook aandacht besteed gaan worden aan doelgericht 

samenspelen om scoringskansen te creëren. Dit betekent dat spelers gevraagd wordt keuzes te 

maken: zelf de actie te maken of de bal over te spelen naar een medespeler. De coach moet 

het kind stimuleren om zelf de keuze te maken in plaats van het voor te zeggen. Hetzelfde 

geldt voor de ouders langs de lijn! 

 

Vanaf de JO-9 zal er ook meer en meer aandacht besteed worden aan het voorkomen van 

doelpunten van de tegenstander door een aanval te verstoren. 
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Bij de JO-8, JO-9 en JO-10 gaat het dus om leren opbouwen van een aanval, het leren kiezen 

om samen te spelen, het leren aangaan van een duel, het leren scoren, het leren verstoren van 

een aanval van de tegenstander en het voorkomen van een doelpunt en dat in eenvoudige taal. 

Eenvoudige niet-voetbaltaal is een vereiste om goed met kinderen te communiceren! 

 

Het is de bedoeling dat deze groep kinderen doelgericht voetbalt. Alle kinderen moeten zowel 

betrokken worden bij aanvallen als bij verdedigen en omschakelen. Positiewisselingen in een 

opstelling zijn daarbij belangrijk. 

 

4.7.3 JO-11 / JO-12 

Hoofddoelstellingen: 

- doelgericht samenspelen  

Doelgericht samenspelen; het gaat nog steeds om opleiden! 

 

De teamfuncties aanvallen,verdedigen en omschakelen komen veelvuldig voor. De spelers 

leren in deze leeftijdsgroep de basisbeginselen van de teamtaken opbouwen en scoren, het 

verstoren van de opbouw van de tegenstander en het voorkomen van doelpunten.  

 

Ook nu moeten de kinderen steeds meer bewust worden van hun positie in het veld wanneer 

ze de bal niet hebben. De voetbalhandelingen die daarbij horen zijn: het leren uitspelen van de 

tegenstander, het maken van schijnbewegingen, het in bezit houden van de bal, passen, 

dribbelen, drijven, schieten op doel, de aanval verstoren door druk op de tegenstander te 

zetten, het leren duelleren om de bal en het afpakken van de bal. 

 

4.7.4 JO-13 / JO-15  

Hoofddoelstellingen: 

- groot veld-teamtaken  

- taken per linie  

- ontwikkelen positiespel  

- kleine/grote wedstrijdvormen 

 

Groei. In deze fase vindt een versnelde lichaamsgroei plaats. De verschillen in groeitempo en 

het moment waarop deze versnelde groei start, leiden tot grote verschillen in 

prestatievermogen. In deze periode zien we de lichaamsbeheersing en coördinatie vaak 

tijdelijk achteruit gaan (slungelachtig). Soms wordt de fout gemaakt om spelers te vroeg op 

hun voetbalprestatie te selecteren, terwijl het verschil in prestaties soms slechts bepaald wordt 

door de groeiverschillen.  

 

Wat denken betreft vinden er in deze periode ook enorme veranderingen plaats. Dat denken 

gaat over het eigen ik en gebeurt kritisch. Conflictsituaties zullen dan ook meestal niet 

uitblijven. In deze 'negatieve fase' is het voor een trainer vaak moeilijk om de spelers iets bij 

te leren. Snelle afleiding, overgevoeligheid en gebrek aan coördinatie lijken op verminderde 

motivatie voor voetbal te wijzen. Een continue positieve benadering van deze spelers werkt 

het beste. Daarnaast heeft de trainer een belangrijke voorbeeldfunctie. 
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4.7.5 JO-17 / JO-19 

Hoofddoelstellingen: 

- competitie-rijpheid - wedstrijd-coaching  

- rendement  

- wedstrijd-rijpheid  

- mentale aspecten  

 

Volwassen worden. Het prestatievermogen op het gebied van kracht en snelheid neemt 

aanzienlijk toe. De grootste veranderingen liggen op het psychologische en sociale vlak. 

Psychisch volwassen worden betekent verantwoordelijkheid durven en kunnen dragen. De 

behoefte om mee te praten, mee te denken en zelf mee te beslissen neemt duidelijk toe. 

 

Teambesprekingen over tactische zaken, evaluaties over bepaalde periodes zijn op deze 

leeftijd zinvol. Instructies kunnen korter worden als het gaat om bekende en gekende zaken. 

Het stimuleren dat spelers zichzelf gaan coachen en corrigeren is een belangrijke taak van de 

trainer.  

 

 

4.8 Keeperstrainingen  

 

Vanaf O-11 en zeker vanaf O-13 wordt duidelijk wie van de spelers graag keept. Sommigen 

willen niet meer anders.  

 

De doelverdediger is een volwaardige speler, maar op de gewone training hangt hij er vaak 

een beetje bij als schietschijf. Trainers bemoeien zich vaak niet met hem. Ze weten niet hoe ze 

een 'keepersprobleem' uit de wedstrijd kunnen vertalen naar een goede oefening. De keeper 

heeft echter een niet te onderschatten rol. Daarom hebben we als streven om voor de keepers  

aparte keeperstrainingen te organiseren; dit voor de JO-10 tot en met de JO-19-jeugd.   

 

 

4.9 Conditietraining (pas vanaf O-17) 

 

Speciale conditietraining is voor pupillen en O-15 niet nodig, lekker en enthousiast trainen 

met de bal is voldoende. Pas vanaf de O-17, als de groeispurt achter de rug is, kun je spelers 

blootstellen aan voetbalconditionele prikkels. Houd echter rekening met laatbloeiers. Vanaf 

de O-17 gaat het op de training niet meer alleen om beter leren voetballen, maar ook om het 

beter voetballen langer vol te houden, en in het volhouden explosief te zijn. 

 

Blijf ook nu trainen in voetbalechte vormen; van rondjes om het veld rennen gaan je spelers 

het voetballen niet beter volhouden. Hebben ze moeite om de laatste tien minuten van de 

wedstrijd goed te blijven spelen, zorg er dan voor dat ze het voetballen zelf langer kunnen 

volhouden. Dat kan door ze in een opbouw van kleine partijvormen met korte rustperiodes 

steeds wat langer te laten doorspelen. Ook kun je ze motiveren steeds iets langer hun best te 

doen in partijtjes door van alle trainingspotjes ranglijsten bij te houden. 
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4.10 Techniektraining 

 

Om de balvaardigheid van alle spelers in je team te ontwikkelen, is het aan te raden om 

tijdens de warming-up en de eerste oefenvorm(en) van elke training een handeling met bal 

(techniek) centraal te stellen, zoals dribbelen, passeren, aan- en meenemen, passen, schieten 

en de bal afpakken van de tegenstander.  

 

Daarnaast is het belangrijk om trainingen vanuit beweging uit te voeren. NOOIT stilstaande 

techniek trainen (behalve als spelers de eerste stapjes daarin moeten maken → JO-7). 

 

 

4.11 Selectiebeleid  

 

Met het selecteren van jeugdspelers wordt beoogd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te 

bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als 

voetballer.  

 

4.11.1 Uitgangspunten bij indeling  

 

1. Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer dan wekelijks onder of 

boven je niveau te moeten spelen. Er zal realistisch gekeken moeten worden naar de 

mogelijkheden van een speler. Er zal door de technische commissie dan ook periodiek een 

aantal spelers beoordeeld moeten worden door middel van een standaard-evaluatieformulier. 

Dit zal op eigen initiatief gebeuren, maar kan ook plaatsvinden op aangeven van 

trainers/leiders.  

 

2. Er zal rekening worden gehouden met fysieke en mentale kwaliteiten en eigenschappen van 

een jeugdspeler. Tevens zal er ook rekening gehouden worden met eventuele druk die school 

of opleiding met zich meebrengt.  

 

3. Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk 

ontwikkelen, krijgen indien mogelijk de kans om met een hoger team te gaan meetrainen en 

van daaruit na een seizoen (winter, zomer) eventueel de stap te maken naar een hoger team. 

Dit kan ook andersom: dat een speler teruggeplaatst kan worden naar een lager team. De 

coördinator neemt hier altijd een definitieve beslissing in.  

 

4.11.2 Indelingcriteria  

Het indelingsbeleid van S.V. Ysselsteyn is erop gericht dat jeugdspelers op grond van hun 

sterkte worden ingedeeld. Zaken als technische kwaliteiten, tactisch inzicht, houding/gedrag, 

motivatie, spelinzicht, maar ook zeker posities in het veld, spelen hierin allemaal een 

belangrijke rol. In het kort wordt onderstaande procedure gevolgd. 

 

Procedure indeling teams:  

1. Nadat het aantal spelers voor het volgende seizoen bekend is, wordt door de technische 

commissie een eerste versie van een voorlopige indeling gemaakt. 

 

2. Het geboortejaar van het kind is in eerste instantie bepalend in welk JO-lichting het gaat 

spelen. 
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3. Wanneer (a) de technische commissie het voor de ontwikkeling en spelvreugde van het 

kind beter vindt en/of (b) een evenredige verdeling in het aantal spelers per team dat vergt,  

kan van regel 2 worden afgeweken. 

 

4. De voorlopige indeling van alle jeugdteams wordt vervolgens voorgelegd aan het 

jeugdbestuur. Op basis van deze input en de discussie daarover kunnen er eventueel nog 

aanpassingen gedaan worden. Ook wordt in deze bespreking direct bekeken of op basis van de 

teamindeling de mogelijke leidersposities kunnen worden ingevuld. 

 

5. Tot slot wordt in een overleg met alle leiders de uiteindelijke teamindeling gepresenteerd. 

Mochten er gegronde redenen zijn die alsnog een verschuiving wenselijk maken, dan is hier 

de mogelijkheid voor.  

 

6. De teamindeling wordt gepubliceerd via de website. 

 

 

4.12 Doorstroming  

 

Binnen de jeugd vindt er zowel horizontale als verticale doorstroming plaats. Bijvoorbeeld: 

horizontaal van JO-17-2 naar JO-17-1; verticaal van JO-17 naar JO-19. Doorstroming is niet 

alleen goed voor de betreffende jeugdspeler, maar kan ook positief uitpakken naar andere 

spelers toe, doordat zij nadrukkelijk het spel naar zich toetrekken in plaats van de bal steeds af 

te spelen naar de betere speler.  

 

De speler die doorstroomt, leert met meer weerstand te spelen en leert te werken/'vechten'. De 

technische commissie bepaalt in overleg met de trainer en speler wanneer deze in aanmerking 

komt voor doorstroming. Bij doorstroming naar de selectie heeft de trainer van het 1e elftal 

hier ook een stem in. 

  

Het moge duidelijk zijn dat niet alleen maar naar de voetbaltechnische capaciteiten van de 

betreffende speler moet worden gekeken, maar ook naar zijn persoonlijkheid, ambitie en 

inzet.  

 

 

4.13 Overgang jeugdspelers naar selectie/senioren  

 

Verticale doorstroming naar de senioren kan in meerdere variaties aan de orde komen.  

 

(1) Directe doorstroming. Dit vindt plaats bij een zeer talentvolle speler. Hij beschikt over 

voldoende capaciteiten (technisch, tactisch, persoonlijk) om binnen de basisgroep van het 1e  

elftal te functioneren.  

 

(2) Geleidelijke doorstroming. De speler blijft spelen binnen de JO-19 groep, maar traint wel 

1 keer per week mee met de selectie. In overleg met technische commissie en de speler  wordt 

uiteindelijk het moment bepaald wanneer deze volop gaat meetrainen. 
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4.14 Organisatie jeugdafdeling 

 

4.14.1 Jeugdbestuur 

Het jeugdbestuur bestaat uit de volgende functies: 

- jeugdvoorzitter 

- hoofd-opleidingen 

- jeugd-wedstrijdsecretariaat 

- algemeen secretariaat 

- jeugdcoördinatoren 

 

Het jeugdbestuur vergadert gemiddeld één keer per 6 weken.  

Daarnaast is er ook een technische commissie voor de gehele voetbalafdeling. Hierin hebben 

2 personen zitting die zijn afgevaardigd vanuit de jeugdafdeling. 

 

4.14.2 Voorzitter jeugdafdeling 

De jeugdvoorzitter leidt alle bestuursvergaderingen. Hij/zij is verantwoordelijk voor een 

goede organisatie binnen de gehele jeugdafdeling. 

De jeugdvoorzitter zorgt ervoor dat alle functies van bestuursleden tot en met jeugdleiders 

jaarlijks zijn ingevuld. 

 

4.14.3 Hoofd-opleidingen 

Het streven van S.V. Ysselsteyn is om binnen de jeugdafdeling een hoofd-opleidingen te 

hebben. Dit kan ook een combinatiefunctie zijn, waarbij deze persoon ook direct de volledige 

verantwoordelijkheid heeft over het hoogste jeugdteam en de training en wedstrijdbegeleiding 

van dit elftal. Deze persoon neemt ook plaats in de technische commissie. 

 

De belangrijkste taken die bij deze functie horen, zijn:  

 Het waarborgen van de samenhang op technisch gebied binnen de jeugdafdeling door 

zorg te dragen voor een goede uitvoering van het voetbalbeleidsplan. 

 Medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de voetbalopleiding van de jeugd.  

 Het samen met het jeugdbestuur werven van technische kaderleden (denk hierbij ook 

aan oudere jeugdspelers). 

 Het begeleiden en opleiden van stagiaires, nieuwe leiders/trainers, indien van 

toepassing.  

 Het overleggen met de coaches welke spelers in aanmerking komen voor een volgende 

stap.  

 Aanspreekpunt voor alle trainers en leiders voor hun leeftijdscategorie. 

 

4.14.4 Jeugdcoördinatoren 

Binnen de jeugdafdeling is per cijfer (bijv. JO-8,  JO-9) een coördinator. Deze persoon neemt 

ook plaats in het jeugdbestuur.  

 

De cijfer-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de overige teamleiders en trainers. 

Hij/zij signaleert zaken die besproken kunnen worden met het hoofd-opleidingen, of brengt ze 

in in een jeugdbestuursvergadering. Deze jeugdcoördinator begeleidt en coacht in de regel 

ook zelf een team. 
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4.14.5 Trainers / leiders 

Zij volgen de adviezen van het hoofd-opleidingen en zullen voldoende worden begeleid bij de 

verzorging van de trainingen en wedstrijden (materiaal, kennis en ondersteuning). Tevens 

zullen ze zoveel mogelijk betrokken worden bij mogelijke beslissingen betreffende hun team. 

Zij zullen meerdere malen per jaar gehoord en gevolgd worden om te bekijken hoe het met 

hun team gaat. Zij beslissen mee in de ontwikkeling van een speler. En bovenal laat de 

technische commissie door middel van begeleiding en een luisterend oor merken dat ze de 

backbone van de vereniging zijn.  

 

Taken en verantwoordelijkheden trainers/leiders 

 

Algemeen:  

 conformeren zich aan het voetbalbeleidsplan en de communicatiestructuur van  

S.V. Ysselsteyn 

 communiceren op een beleefde manier met spelers en ouders  

 hebben oog voor de verschillen in voetbalbeleving van individuele spelers en  

gaan hier op een aangepaste manier mee om  

 

Waarden en normen:  

 zien toe op de naleving van geldende normen en waarden binnen S.V. Ysselsteyn  

en hebben wat dit betreft een voorbeeldfunctie 

 voor elk seizoen ontvangen alle spelers van het team de afgesproken teamregels 

 zijn verantwoordelijk voor een ordelijk gebruik van het trainingsmateriaal en het  

netjes achterlaten van de accommodatie  

 dragen zorg voor toezicht voor en na de trainingen en wedstrijden op het  

kleedkamer- en douchegebruik  

 dragen zorg voor een nette uitstraling van hun team, zowel wat betreft kleding  

als gedrag  

 corrigeren spelers op negatief gedrag, zowel in uitlatingen als voetbaltechnisch  

 

Trainingen:  

 geven trainingen conform het overeengekomen aantal dagen/uren per week  

 geven trainingen volgens de visie van S.V. Ysselsteyn (zie voetbalbeleidsplan)  

 zorgen voor een goede trainingsvoorbereiding en zorgen zelf voor vervanging bij 

afwezigheid tijdens trainingen  

 zorgen voor een goede verhouding tussen inspanning en ontspanning bij spelers  

 

Communicatie/informatie:  

 nemen actief deel aan overleg tussen de trainers/leiders en de technische  

commissie  

 informeren de technische commissie op verzoek over de vorderingen van  

individuele spelers  

 werken mee aan een gerichte doorstroming van spelers  

 werken mee aan selectiewedstrijden, vervroegde doorstroming, meetrainen met hogere 

teams en het meedoen met oefenwedstrijden 
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4.14.6 Rol trainers / leiders bij wedstrijden 

 

Voorafgaand aan de wedstrijd: 

 bereiden de wedstrijd voor (maken een wisselschema) 

 maken kennis met de coach(es)/leider(s) van de tegenpartij en de spelbegeleider/ 

pupillenscheidsrechter 

 houden samen met hun spelers een korte voorbespreking en blikken onder andere met 

hun spelers terug op de laatste training 

 doen korte warming-upspelletjes met de bal 

 

Tijdens de wedstrijd: 

 begeleiden hun team tijdens wedstrijden en toernooien  

 coachen bij de wedstrijden, regelen de opstelling en bepalen de tactiek  

 stimuleren spelers op een positieve manier om goed te presteren 

 zorgen zelf voor vervanging bij afwezigheid tijdens wedstrijden  

 zorgen dat alle spelers voldoende mee kunnen doen aan de wedstrijd  

 staan met de wisselspelers aan de lange zijde van het veld (tegenover de ouders) 

 laten hun spelers op verschillende posities spelen 

 laten de spelers zelf keuzes maken 

 geven individuele en positieve aandacht aan hun spelers 

 vragen aan hun spelers tijdens de time-out en in de rust wat goed is gegaan en 

bespreken samen met hun spelers wat nog beter kan 

 

Na afloop van de wedstrijd: 

 laten hun spelers penalty’s nemen indien van toepassing. 

 bedanken samen met hun spelers de tegenstander en spelbegeleider/ 

pupillenscheidsrechter 

 blikken met hun spelers kort terug op de wedstrijd 

 geven individuele aandacht aan al hun spelers 

 blikken vooruit op de volgende training/wedstrijd 

 sluiten positief af 
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5. OMGANGSPROTOCOL PESTEN 
 

 

Doel: pestgedrag oplossen en een protocol aanbieden waarmee leiders pestgedrag structureel 

kunnen aanpakken.  

 

Leiders signaleren pestgedrag binnen hun groep, door eigen bevindingen of door middel van  

signalering door andere kinderen of ouders. Dan volgen de volgende stappen:  

 

Stap 1: De leider maakt duidelijk aan de gehele groep dat pesten niet toegestaan is, door 

middel van een groepsgesprek of een 1-op-1-gesprek. Iedereen draagt de 

verantwoordelijkheid om dit te stoppen, zowel de pester, de gepeste als de meelopers. Op de 

basisschool wordt aan leerlingen geleerd hoe hiermee om te gaan. Deze kennis dienen de 

kinderen te gebruiken om het pesten binnen hun groep te stoppen. De voorzitter van de 

jeugdafdeling wordt ingelicht. 

 

Stap 2: De leider informeert regelmatig bij de gepeste over de voortgang. Indien blijkt dat het 

pesten wordt voortgezet, worden de ouders van de pester en de voorzitter van de 

jeugdafdeling ingelicht. Er vinden wederom groepsgesprekken en/of 1-op-1-gespreken plaats. 

 

Stap 3: Indien het pesten doorgaat, volgt een sanctie in overleg met de voorzitter van de 

jeugdafdeling. De leider kan gebruik maken van een vertrouwenspersoon om het protocol 

helder te maken. Verder kan deze vertrouwenspersoon kennis overbrengen, zodat de leider 

structureel het pesten kan aanpakken.  
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6. NEVENACTIVITEITEN 
 

 

(Neven-)activiteiten dragen bij aan een betere verbinding van de leden onderling en met de 

vereniging. Het gaat niet alleen om trainen en wedstrijden spelen, maar ook om ontmoetingen 

met anderen, bijvoorbeeld supporters. Naast de ontmoetingen in en rondom de kantine zijn de 

activiteiten uitgelezen gelegenheden om leden en vrijwilligers vanuit verschillende teams 

samen te brengen. De activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie. 

 

 

6.1 Taken en verantwoordelijkheden 

 

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de 

leden en vrijwilligers van S.V. Ysselsteyn. Binnen het aanbod is variatie aangebracht, zodat 

zoveel mogelijk leden bereikt worden. De activiteiten dienen met de beschikbare middelen zo 

goed mogelijk uitgevoerd te worden. De commissie organiseert haar eigen communicatie en 

publiciteit om de doelgroepen te bereiken voor de betreffende activiteit.  

 

 

6.2 Doelstelling 

 

De activiteitencommissie heeft als doel een goede sfeer te creëren binnen de club. Dit wil men 

bereiken door de leden van S.V. Ysselsteyn gedurende het hele jaar te voorzien van 

recreatieve activiteiten. Bij deze activiteiten staan gezelligheid, ontmoeting, ontspanning en 

betrokkenheid centraal. 

 

 

6.3 Ambities 

 

Vroegtijdig opstellen en aankondigen activiteitenkalender 

Agenda’s worden op voetbal- en korfbalgebied, maar ook door andere activiteiten van de 

leden, al vroegtijdig gevuld. Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden bij een 

activiteit aanwezig te kunnen zijn, is het noodzaak om de activiteiten vroeg te plannen en aan 

te kondigen. Er zal hierbij gebruik gemaakt worden van een jaarkalender die begin september 

zal worden gecommuniceerd. Tot slot is het altijd van belang om rekening te houden met 

andere agendapunten/activiteiten binnen Ysselsteyn en eventueel de omgeving. 

 

Organiseren van activiteiten die een inkomstenbron vormen 

Dit doel heeft met name betrekking op de oudste junioren en de senioren. Binnen de 

vereniging hebben wij nogal wat ambities en wensen. Om dit voor elkaar te krijgen, zal er 

ergens geld gegenereerd moeten worden. Door activiteiten te organiseren kunnen we 

inkomsten verkrijgen. Hierbij kan gedacht worden aan een variëteit aan activiteiten, zoals: 

BBQ, veiling, quiz, etc. 

 

Duidelijke verdeling activiteiten binnen S.V. Ysselsteyn 

Dit doel heeft met name betrekking op activiteiten die georganiseerd worden door derden. 

Denk hierbij aan een minimix-toernooi, een vrijwilligersavond, etc. Zo kan worden 

voorkomen dat zaken naast elkaar lopen.  
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Het lijkt ons goed om hier een duidelijke structuur in aan te brengen, met als doel dat alle 

activiteiten aangestuurd of begeleid worden vanuit de activiteitencommissie. Ook het 

kostenplaatje moet hierin worden meegenomen, zodat er geen scheve verhoudingen ontstaan.  

Het doel is niet om alle activiteiten per se zelf te organiseren, maar wel om een inzicht te 

krijgen in de organisatie en dit af te stemmen met andere activiteiten. 

 

Meerdere (laagdrempelige) activiteiten gedurende het  jaar 

Dit doel heeft met name betrekking op de donderdagavond. Een constatering is, dat men niet 

meer naar de kantine komt, zoals dit jaren geleden nog wel gebeurde. Naast de activiteiten die 

tweemaal per jaar georganiseerd worden, zal men ook andere aanleidingen moeten vinden om 

naar de kantine te gaan. Denk hierbij aan pokertoernooitjes, kaartavonden, etc. 

 

 

6.4 Samenstelling 

 

De activiteitencommissie heeft geen voorzitter, maar bestaat bij voorkeur uit ongeveer 5 leden 

die een afvaardiging vormen van de gehele vereniging. Eén van de leden onderhoudt de 

contacten tussen de commissie en het bestuur. 
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7. ELFTAL-ACTIVITEITEN 
 

 

Voorafgaand aan elk seizoen krijgen alle elftallen een bepaalde activiteit toegewezen 

waarvoor zij verantwoordelijk zij en die zij dienen uit te voeren gedurende het seizoen. 

Hieronder een voorbeeldschema.  

 

 
 

Met betrekking tot het schema zal jaarlijks opnieuw worden bekeken of dat er activiteiten 

moeten worden aangepast of toegevoegd. Ook kan de verdeling jaarlijks wijzigen.  
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9. AVG EN PRIVACY 
 

 

Vanaf 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Concreet 

houdt deze AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met 

persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en supporters. Verenigingen die 

persoonsgegevens verwerken hebben verplichtingen opgelegd gekregen om op een juiste 

manier om te gaan met deze gegevens. 

 

S.V. Ysselsteyn wil de privacy waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit 

brengt in ieder geval met zich mee dat: 

• persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt; 

• het verwerken van persoonsgegevens beperkt wordt tot die gegevens die minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn i.v.m. de beveiliging 

van  gegevens; 

• software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord; 

• in onze vereniging alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens 

van de vereniging; 

• geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• alle persoonsgegevens worden vernietigd als de overeenkomst op grond waarvan ze 

verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. 
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10. CONTRIBUTIE 
 

 

Contributiereglement S.V. Ysselsteyn - afdeling Voetbal 

 

 Artikel 1  

 

1. Ingevolge artikel 6, lid 1 van de statuten van S.V. Ysselsteyn dienen leden jaarlijks 

contributie te betalen die door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.  

 

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de contributie.  

 

3. Het bestuur is bevoegd, in bijzondere gevallen, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.  

 

4. Het totaalbedrag aan contributie is opgebouwd uit: 

 a. een vergoeding die per lid jaarlijks aan de KNVB afgedragen moet worden; 

 b. een resterend bedrag dat vervolgens naar boven wordt afgerond op hele euro’s.  

 

5. Het bestuur is gerechtigd om zonder goedkeuring van de algemene ledenvergadering het 

contributiebedrag eventueel jaarlijks te indexeren (prijscompensatie) en vervolgens naar 

boven af te ronden op hele euro’s.  

 

6. S.V. Ysselsteyn - afdeling Voetbal heeft de onderstaande contributiecategorieën: 

 

Categorieën* Bedrag** 

Pupillen (alle leden t/m 11 jaar) 
 

Junioren (leden 12 t/m 16 jaar) 
 

Senioren en veteranen 
 

Steunende leden (geen KNVB-lidmaatschap) 
 

Steunende leden (inclusief lidmaatschap KNVB) 
 

*leeftijdspeildatum is 1 januari 

**voor de actuele bedragen: zie website 

 

Artikel 2  

 

1. De betaling van de contributie gebeurt door middel van een automatische incasso. De 

datum van de incasso zal tijdig bekend worden gemaakt op de website van S.V. Ysselsteyn 

en via het YNB. 

 

2. Indien het lidmaatschap gedurende het jaar wordt beëindigd, vindt geen restitutie plaats 

van contributie.  
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Artikel 3  

 

1. Bij aanmelding als lid vóór 1 januari (tijdens het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en 

met 30 juni) is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd.  

 

2. Bij aanmelding als lid na 1 januari (tijdens het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en 

met 30 juni) is 50% van de contributie verschuldigd. 

 

 Artikel 4  

 

1. Contributie bij langdurige afwezigheid (met name door een blessure):  

a. Indien een lid langdurig afwezig is voor een periode die begint vanaf de start van het 

seizoen op 1 juli en naar verwachting duurt tot na 1 januari van het lopende seizoen, 

wordt 50% van de contributie terugbetaald.  

b. Indien een lid langdurig afwezig is voor een periode die begint vóór 1 januari van het 

lopende seizoen en naar verwachting duurt tot het einde van het seizoen, wordt 50% van 

de contributie terugbetaald.  

c. Bij langdurige afwezigheid wordt per seizoen maximaal 50% van de contributie 

terugbetaald.  

 

2. Bij langdurige afwezigheid voor periodes die vallen buiten artikel 4-1a en artikel 4-1b 

worden deze per situatie door het bestuur afzonderlijk besproken.  

 

3. Bij alle bovengenoemde redenen waardoor een lid in aanmerking komt voor 

contributiereductie moet door het lid zelf bij de Ledenadministratie@svysselsteyn.nl een 

melding worden gedaan. Deze zal dit vervolgens bij desbetreffende leider worden 

gevalideerd en daarna zal de correctie worden toegepast. 

 

Artikel 5  

 

1. De contributie wordt jaarlijks in twee termijnen met een automatische incasso 

afgeschreven in de maanden november en maart. 

 

2. Indien de machtiging niet kan worden uitgevoerd, zal de desbetreffende persoon worden 

benaderd om ervoor te zorgen dat de machtiging alsnog uitgevoerd kan worden. 

 

3. Indien een lid (na herinnering), na twee maanden na de datum van inning, nog niet aan de 

contributieverplichting heeft voldaan, volgt per direct een verbod tot deelname aan alle 

activiteiten van S.V. Ysselsteyn.  

 

4. Het verbod op deelname aan alle activiteiten van S.V. Ysselsteyn wordt opgeheven zodra 

het betreffende lid aan alle contributieverplichtingen heeft voldaan. 

 

Artikel 6  

 

Indien een lid het niet eens is met de berekende contributie kan hij/zij contact opnemen met 

het bestuur afdeling Voetbal. Het bestuur neemt vervolgens een bindende beslissing die aan 

het betreffende lid wordt medegedeeld.  

 

 

mailto:Ledenadministratie@svysselsteyn.nl
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Artikel 7  

 

1. Afmelding als lid dient via de betrokken leider én via de ledenadministratie 

Ledenadministratie@svysselsteyn.nl plaats te vinden.  

 

2. Afmelding voor een volgend seizoen dient uiterlijk gedaan te worden vóór 1 mei van het 

lopende kalenderjaar. Wanneer de afmelding na deze datum gedaan wordt, zullen alsnog 

nader te bepalen kosten in rekening gebracht kunnen worden (afdracht kosten KNVB). 

 

3. Bij wijziging van het lidmaatschap (bijvoorbeeld als men stopt met actief voetballen) dient 

men dit vóór 1 mei van het lopende kalenderjaar door te geven aan de ledenadministratie.  

 

Artikel 8  

 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de afdeling 

Voetbal van S.V. Ysselsteyn. 

 

2. Dit contributiereglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 7 november 

2019 en treedt per direct in werking. 
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