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“Voetballen is samen plezier maken en samen beter worden” 

   

Beste ouders, verzorgers, spelers, trainers en andere belangstellende, 
   
Hierbij tref je de afspraken voor onze jeugdafdeling, waarin je alle wetenswaardigheden kunt vinden die 
belangrijk zijn om samen beter te worden. We raden je aan om dit goed door te lezen, daarnaast  kan je het 
als naslag voor veel inlichten gebruiken.   
   
Uiteraard zijn we bereid om alle levende vragen en problemen, waarvan je het antwoord niet kan vinden, 
te beantwoorden. Tevens treft je verderop wie je voor bepaalde zaken kunt aanspreken.   
   
Samen met de trainers proberen we weer de kwaliteit van onze jeugdopleiding omhoog te brengen. We 
streven er naar om iedere speler beter te maken, we vinden dit dan ook belangrijker dan resultaat. Ons 
succes komt vooral tot uiting in de doorbraak van onze eigen jeugdspelers die doorbreken naar ons eerste 
of tweede elftal wanneer ze de jeugdopleiding van v.v. Zigo doorlopen hebben.   
   
We leiden onze spelers binnen het kader van onze mogelijkheden (budget, accommodatie enz.) zo goed 
mogelijk op. Samen met een dosis plezier en enthousiasme zal de staf er ook dit seizoen alles aan doen om 
er een geslaagd seizoen van te maken.   
  

I Algemene zaken  
 
Uitgangspunten   
We vinden het belangrijk dat spelers plezier hebben in het voetbal. We zijn immers geen Betaald Voetbal 
Organisatie, maar streven er wel naar dat spelers steeds beter worden. Door gevarieerde trainingen, 
heldere trainingsdoelen, een duidelijk beleid en heldere regels proberen we dit na te streven.   
 
De Jeugdopleiding van v.v. ZIGO 
De jeugdopleiding start bij onze kabouters. Vanaf dat moment doorloopt een speler alle categorieen tot en 
met de JO19 categorie. Daarna maakt de speler de overstap naar een van de senioren elftallen. 
 
Voorbereiding op het nieuwe seizoen  
Jaarlijks zullen spelers overgaan van de ene categorie, naar een andere (hogere) categorie. Zowel voor v.v. 
ZIGO, als voor de speler brengt deze overstap uitdagingen met zich mee. V.v. ZIGO streeft ernaar om de 
speler zo goed mogelijk voor te bereiden op de veranderingen die daarbij komen kijken.  
 
Doorschuiven gedurende het seizoen 
Na de winterstop is het mogelijk om spelers van een lagere categorie mee te laten trainen met teams in 
een hogere categorie. Om dit te bewerkstelligen zal er een roulatieschema gemaakt worden om iedere 
speler de mogelijkheid te geven, zich voor te bereiden op de komende veranderingen. Dit betreft alleen 
meetrainen en geen wedstrijden! Spelers trainen uitsluitend volgens de geldende schema’s mee met een 
hogere team/categorie. Dit mag niet zonder overleg geregeld worden door trainers en spelers.  
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Permanent doorschuiven  
Zodra de (meeste) competitie wedstrijden ten einde zijn, zal de speler ingedeeld worden in een hogere 
categorie. De speler zal vanaf dat moment trainen volgens het trainingsschema van de nieuwe categorie.  
 Het tijdens het seizoen indelen in de ‘nieuwe’ categorie doen we o.a. omdat; 

 We tijdig kunnen starten met het indelen van spelers; 
 We mogelijke problemen bij het indelen tijdig kunnen ‘tackelen’; 
 Spelers en trainers aan elkaar kunnen wennen; 
 Instroom van nieuwe spelers mogelijk maken; 
 Trainers tijdig kunnen bijsturen indien dit van toepassing is. 

 
Informatie betreffende de overstap en de teamindelingen voor het nieuwe seizoen, zullen normaliter via 
de website van v.v. ZIGO gedeeld worden. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en/of spelers om de 
website in de gaten te houden. 
 
Start van het nieuwe seizoen 
Ouders worden in het begin van het seizoen door de trainer of coördinator uitgenodigd voor een 
welkomstgesprek. Behalve het voorstellen worden de belangrijkste regels nog eens herhaald of kenbaar 
gemaakt. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om afspraken te maken over het wassen van de kleding en 
het bespreekbaar maken van een reisschema. 
 
Normaliter starten de eerste trainingen weer in de vakantieperiode, we hanteren een zo’n maximaal 
mogelijke voorbereidingstijd in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen maar proberen ook rekening 
te houden met de vakanties. Op de website wordt vermeld welke categorie wanneer van start zal gaan. Het 
kan voorkomen dat sommige teams nog niet kunnen trainen omdat de trainer nog op vakantie is of dat er 
te weinig spelers van het team aanwezig zijn om te kunnen trainen. We proberen dit in goed onderling 
overleg zo goed mogelijk op te lossen. Daarnaast kan het zijn dat selectieteams eerder van start gaan dan 
recreanten teams. Dit heeft er mede mee te maken dat de competitie voor selectieteams vaak eerder start 
dan die van recreanten teams. 
 

II Wedstrijden en trainen 
 
Seizoen programma   
Via de mobiele app van de KNVB “voetbal.nl” te downloaden op je smartphone of tablet ben je altijd snel 
en vooraf op de hoogte tegen wie je zaterdag moet spelen. Daarnaast tref je het programma ook op de 
website van de club.  
 
Wedstrijden, duur en spelvormen 
Aangezien er verschillende categorieen zijn, zijn er ook verschillende spelvormen. Dit zijn de 
wedstrijdstructuren binnen de verschillende categorieën.  
 

 De ZIGO-Kabouters spelen een onderlinge competitie met andere verenigingen. Zij spelen 
doorgaans 4 tegen 4 op een klein veld met een kleine doel.  

 
 De JO9 speelt een aangepaste pupillenvorm. Zij spelen doorgaans 6 tegen 6 op een veld van 42,5m 

x 30m. Het ingooien wordt indribbelen. De scheidsrechter wordt spelbegeleider, waarbij spelers 
zoveel mogelijk zelf moeten oplossen. De wedstrijden duren 20 x 20 minuten. Echter wordt iedere 
10 minuten een rust ingebouwd van maximaal 2 minuten en na 20 minuten is het 5 minuten rust. 
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 De JO11 speelt eveneens een aangepaste pupillenvorm. Zij spelen doorgaans 8 tegen 8 op een 
veld van 64m x 42,5m. De wedstrijden staan onder leiding van een pupillenscheidsrechter. De 
wedstrijden duren 2 x 30 minuten. Echter wordt iedere 15 minuten een rust van maximaal 2 
minuten ingebouwd en na 30 minuten is het 5 minuten rust.  

 
 De JO13 speelt op een heel veld 11 tegen 11. De wedstrijden duren 2 x 30 minuten met 10 

minuten rust. De wedstrijden staan onder leiding van een scheidsrechter. Er is bij iedere 
wedstrijd 1 vlagger nodig.  

 
 De JO15 speelt op een heel veld 11 tegen 11. De wedstrijden duren 2 x 35 minuten met 10 

minuten rust. De wedstrijden staan onder leiding van een scheidsrechter. Er is bij iedere 
wedstrijd 1 vlagger nodig.  

 
 De JO17 speelt op een heel veld 11 tegen 11. De wedstrijden duren 2 x 40 minuten met 15 

minuten rust. De wedstrijden staan onder leiding van een scheidsrechter. Er is bij iedere 
wedstrijd 1 vlagger nodig.  

 
 De JO19 speelt op een heel veld 11 tegen 11. De wedstrijden duren 2 x 45 minuten met 15 

minuten rust. De wedstrijden staan onder leiding van een scheidsrechter. Er is bij iedere 
wedstrijd 1 vlagger nodig.  

 
Wedstrijdbespreking 
Voorafgaand aan de wedstrijd starten we bij onze (selectie)teams vanaf de JO13-categorie altijd met een 
wedstrijdbespreking. Hierin wordt alle tactische informatie doorgenomen. 
     
Trainingen en tijden   
We hanteren bij v.v. Zigo een normaal en een slecht-weer schema. Je treft de schema’s op de website van 
de club. In de toekomst kan hier verandering in komen. Dit vanwege mogelijke uitbreiding/aanpassing van 
de accommodatie, maar ook door mogelijke calamiteiten. Om te voorkomen, dat het beleid daarop 
aangepast moet worden, zal iedere verandering in het trainingsschema via de website gedeeld worden.  
 
Procedure afgelastingen 
Hoewel v.v. ZIGO de beschikking heeft over een of meerdere kunstgrasvelden, kan het voorkomen dat niet 
iedereen op de voor hun geldende dag en tijdstip kan spelen of trainen. 
 
Wedstrijden 
Indien er twijfel bestaat of er wel of niet gevoetbald kan worden, wordt dit tijdig gepubliceerd door de  
wedstrijdsecretaris op de website. v.v. ZIGO heeft primair de beslissing of wedstrijden doorgaan of niet. 
Bij iedere twijfel zal overleg plaatsvinden met de Gemeente. De wedstrijden die doorgaan worden aan de 
hand van onderstaande regeling van de KNVB bepaald: 

1. Competitiewedstrijden A-categorie met nacompetitie  

2. Bekerwedstrijden  

3. Competitiewedstrijden A-categorie zonder nacompetitie 

4. Competitiewedstrijden B-categorie waarbij teams met de meest te spelen wedstrijden voorrang 

hebben. 
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Het kan dus zijn dat sommige teams op zaterdag of zondag wel voetballen en andere teams niet. 

In de A-categorie met nacompetitie zijn de volgende teams ingedeeld: Senioren 1, Senioren 2 en JO19-1. 

Afhankelijk van de  prestaties tijdens het seizoen, zal de JO17-1 al dan niet onderdeel hiervan zijn. 

In de A-categorie zonder nacompetitie is ingedeeld onze JO15-1 en JO13-1. 

In de B-categorie zijn de overige teams ingedeeld. 

 

De KNVB heeft de verplichting opgelegd, dat wedstrijden in de A-categorie gespeeld moeten worden op 

een veld voorzien van een goede omheining/afrastering. Met de komst van een nieuw kunstgrasveld, 

spelen A-categorie teams, altijd op de velden 2 en 3. 

 

Op teletekstpagina 603 (Nederland 1, 2 en 3 of mobiele app) staan de algehele afgelastingen vermeld. 

Het kan dus zijn dat er geen algehele afgelasting is maar een bepaalde wedstrijd van een team wordt 

afgelast middels bovenstaande procedure. Dit is terug te zien op de app van Voetbal.nl. 

 

Trainingen 

Vanaf het seizoen 18/19 beschikt v.v. ZIGO over 2 kunstgrasvelden. In principe is er dan geen sprake meer 

van een slechtweerschema. In geval van extreem slecht weer en/of calamiteiten, kan dit alsnog het geval 

zijn.  

 

Vanaf 18.00 uur kun je op de site bekijken of jou training wel of niet door gaat. Bij twijfel of geen 

internetverbinding kan je ook telefonisch contact opnemen met de club op telefoonnummer (013) 455 45 

73. (Klopt dit nummer nog?) 

 

De eerste teams die trainen; op maandag en woensdag zijn de JO9-teams en op dinsdag en donderdag 

JO13-teams bij het slechtweer-schema sowieso met z’n allen op één veld. Vandaar dat de richtlijn is dat 

het om 18.00 uur op de website vermeld staat. (als veld 3 kunstgras wordt, is dit niet meer relevant) 

 

Coördinatoren worden tijdig geïnformeerd door de accommodatie medewerker, zodat zij andere trainers 

kunnen informeren, die vervolgens mogelijk spelers per groepsapp (daar waar dit van kracht is) kunnen 

informeren. 

 

III Afspraken en regels 

 
Douchen   
Na iedere wedstrijd en trainingen is het verplicht om te douchen. Het douchen heeft meerdere functies. 
Enerzijds heeft het met hygiëne te maken. Spelers moeten dan ook verplicht badslippers en minimaal 1 
handdoek meenemen. Wij geven voorkeur aan 2 handdoeken. Anderzijds heeft het douchen ook een 
teamfunctie. Samen douchen creëert een betere saamhorigheid binnen de teams.  
We vragen verder vriendelijk om de kleedkamers netjes achter te laten (zowel op trainingsdagen als 
wedstrijddagen uit en thuis). De laatste speler draagt er zorg voor dat de kleedkamer middels een trekker 
netjes wordt achtergelaten en flesjes en blikjes in de prullenbak verdwijnen.   
 
Wintertijd 
Wanneer de klok verzet wordt naar wintertijd geldt voor onze jeugdspelers dat zij verplicht met een lange 
broek en sweater of jack trainen tot de klok weer naar de zomertijd is verzet. Vanaf de C-categorie 
gebeurd dit naar inzicht van de trainer. 
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Eten en drinken   
Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijdbespreking te eten. Daarnaast dient de speler er voor te 
zorgen dat de speler voor aanvang van een wedstrijd of training voldoende gegeten hebt. We adviseren 
om geen vette hap te pakken voor een wedstrijd. Daarnaast is het niet toegestaan om een Energy drank te 
nuttigen voor een training of wedstrijd, met name voor je eigen gezondheid.  Wanneer een speler wil 
trakteren voor zijn of haar verjaardag dient het moment van trakteren te zijn in overleg met de trainer. 
   
Studie   
We vinden het een morele plicht dat studie ten alle tijde voorgaat boven het voetbal. Echter kan door een 
goede planning vaak voorkomen worden dat er niet afgemeld hoeft te worden. Mocht het noodzakelijk zijn  
dat je toch moet studeren, dan meld je, je op tijd af. In proefwerkweken (zover bij ons bekend) proberen 
we geen andere activiteiten te plannen (zoals bijvoorbeeld oefenwedstrijden).   
   
Afmelden   
Voor trainingen en wedstrijden dien je, je af te melden bij je trainer (dus niet bij het secretariaat). Trainers 
bepalen in overleg met de groep op welke wijze en welk moment. 
 
Mee spelen met andere teams  
Zonder toestemming van je trainer is het niet toegestaan om met een ander team mee te spelen. Als je 
gevraagd wordt, voor bijvoorbeeld een hoger team verloopt dit dus altijd via de trainer (Zie ook “te weinig 
spelers”). 
   
Representatie   
Op zaterdag dien je altijd in je Zigo trainingspak naar Zigo te komen, daarnaast lopen we warm in de Zigo 
trainingsjack tenzij de trainer anders beslist (bijvoorbeeld bij warm weer). V.v. ZIGO zorgt voor de tenues 
en bij gelijke kleur voor een ander wedstrijdshirt of hesjes bij thuiswedstrijden.   
   
Speeltijd en wisselen   
In de A-categorie gelden andere regels met betrekking tot wisselen als in de B-categorie. In de A-categorie 
mag bijvoorbeeld niet doorgewisseld worden terwijl dit in de in B-categorie wel mag. 
Voor selectieteams is ons streefpunt dat een speler niet beter wordt op de bank, vandaar dat we vinden 
dat een speler minimaal 30% van de speeltijd moet spelen.  
 
Voor de overige teams geldt dat vooral plezier voorop moet staan. De trainer zorgt ervoor dat iedere 
speler/speelster op het einde van het seizoen “nagenoeg” evenveel speelminuten heeft gemaakt. 
   
Boetes   
Als een speler een gele of rode kaart ontvangt zit hier een boete bedrag aan gekoppeld. De KNVB belast de 
club direct door. De betreffende speler ontvangt van de trainer een brief met daarin het te betalen bedrag, 
evenals de gegevens bij wie en wanneer het betaald moet zijn. Wanneer dit niet tijdig voldaan wordt kan 
de club een schoring opleggen. Hiermee dupeer je het team, dus we vragen de speler en/of diens 
ouders/verzorgers vriendelijk dit altijd zo snel mogelijk af te wikkelen.   
   
Aanwezigheid   
We gaan er vanuit dat iedereen zo veel mogelijk zijn best doet om zo veel mogelijk aanwezig te zijn. 
Natuurlijk kan iedereen eens ziek zijn of een goede reden hebben om niet aanwezig te zijn. Echter zijn de 
trainingstijden/trainingsdagen, alsmede wedstrijden vooraf bekend. We vragen hiermee rekening te 
houden met verjaardagen/uitjes/etc./ op die dagen. Voetbal is namelijk een teamsport en iedere speler is 
een even belangrijk onderdeel van het team. Bij afwezigheid wordt het team gedupeerd en raakt de speler 
mogelijk achter m.b.t. de ontwikkeling.     
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Verder gaan we er vanuit dat je op tijd aanwezig bent. Op tijd van huis vertrekken is een kwestie van goed 
plannen. Wanneer je te laat bent voor een wedstrijd betekent dit dat je sowieso niet in de basis zal starten. 
Ook voor trainingen zal dit consequenties hebben.   
 
Teamtas   
De teamtas wordt op toerbeurten gewassen. De trainers houden bij wie er aan de beurt is geweest 
(inclusief voorbereiding). 
 
Vervoer    
Wij waarderen het enorm als ouders hun kinderen komen aanmoedigen bij uit- en thuiswedstrijden. Veel 
toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. V.v. ZIGO doet een 
beroep op de ouders voor het vervoer naar uitwedstrijden. Niet iedereen is in de gelegenheid om bij elke  
uitwedstrijd spelers te vervoeren. Hierover dienen goede afspraken met de staf van het team gemaakt te 
worden.    
 
V.v. Zigo verwacht van de ouders van jeugdspelers;   

 Positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van spelers 
(waaronder      
eigen zoon of dochter),   

 Rustig gedrag als bezoeker van jeugdwedstrijden,   
 Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer,   
 Na afloop, ook bij verlies, een sportieve houding en geen afbrekende reacties naar eigen spelers, 

tegenpartij, staf, scheidsrechters en andere ouders,   
 Thuis zo min mogelijk commentaar dat ingaat tegen de trainer van de club, omdat de speler 

anders tussen twee vuren terechtkomt, 
 Dat de ouder(s) zich als een goede ouder gedraagt en dus aanwezig is bij (alle) thuis- en 

uitwedstrijden 
o Dit betekent dus ook het rijden naar wedstrijden. Deze aanwezigheid is naast voldoende 

vervoer, ook een stimulans voor eigen en andere kinderen. 
  

Als er iets gebeurt waar u het als ouders niet mee eens bent, of wat u niet duidelijk is, bespreekt u het dan 
in alle rust met de persoon in kwestie met de trainer of coördinator. Uit uw kritiek niet langs het veld of 
tijdens de wedstrijd.   
   
Vakantie   
We kennen een zomer- en winterstop, in deze periode vinden er geen activiteiten plaats. Verder heeft de 
KNVB besloten dat er nagenoeg wekelijks een programma is. We hopen dat spelers zo weinig mogelijk 
buiten de bovengenoemde stop op vakantie gaan of ontbreken door andere reden. Voetbal is immers een 
teamsport.   
   
Contributie   
Tijdens de zomerstop is de contributie automatisch afgeschreven of hebt u een factuur ontvangen. Is de 
contributie niet op tijd betaald kan er door de club uitsluiting plaats vinden. We doen de ouders daarom 
dan ook vriendelijk het verzoek dit tijdig te voldoen. 
 

IV Beleidszaken 
 
In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over de organisatie binnen het voetballen, wat de onderlinge 
taakverdeling is, wat het selectiebeleid is, wat we verstaan onder en verwachten van 
selectieteams/spelers, wat profiel is van onze (selectie)trainers, Welke spelvarianten v.v. ZIGO hanteert,  
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bepalen niveau-indeling, wat v.v. ZIGO doet om de kwaliteit te verbeteren en welke andere regels er zijn 
en welke boven andere regels dienen te gelden.  
 
De organisatie 
De voetballerij binnen v.v. ZIGO staat primair onder leiding van de bestuurslid Voetbalzaken. Omdat het 
voor de bestuurslid niet mogelijk is om alles te regelen, zijn er andere ondersteunende functies in het 
leven geroepen. Deze functies zijn: 

- De wedstrijdsecretaris; 
- Jeugd coördinator; 
- Senioren coördinator; 
- De Hoofd Jeugdopleiding (HJO); 

o Bovenbouw (JO15 – JO19) 
o Onderbouw (JO9 – JO13) 

- De Categorie Coördinatoren; 
- De trainers. 

 
Het streven van v.v. ZIGO is om op iedere categorie met 4 of meer teams, een aparte coördinator te 
plaatsen. Daarnaast is het streven om de selectieteams zoveel mogelijk te voorzien van trainers, die geen 
kind in dat team hebben spelen.  
 
Wie doet wat 
Zoals hierboven gezegd, is de bestuurslid Voetbalzaken verantwoordelijk voor de voetballerij binnen v.v. 
ZIGO. Onder zijn taken vallen o.a.: 

- Het maken en uitzetten van beleid; 
- Contact onderhouden met de KNVB; 
- Zorgen voor een goed verloop van wedstrijden en trainingen; 
- Bepalen van het trainingsschema; 
- Aanstellen en evalueren van trainers; 
- Etc. 

 
De wedstrijdsecretaris zorgt o.a. voor: 

- Wedstrijdindeling/planning; 
- Kleedkamerindeling; 
- Toernooien en oefenwedstrijden; 
- Contact met andere verenigingen; 
- Ontvangst scouts; 
- Etc. 

 
De Jeugd Coördinator is o.a. verantwoordelijk voor: 

- Inschrijvingen en uitschrijvingen (nieuwe) jeugdleden; 
- Beheer wachtlijst; 
- Calamiteiten die niet door trainers, coördinatoren en/of HJO opgelost kunnen worden; 
- Etc. 
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De Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) zorgt o.a. voor: 

- Uitvoer technisch beleidsplan; 
- Coördinatie teamindelingen op voetbalgebied; 
- Evaluatie trainers (op gebied van voetbal); 
- Meedenken aan teamindelingen; 
- Bekijken en beoordelen te hoog of te laag geplaatste spelers; 
- Etc. 

 
De categorie coördinator is o.a. verantwoordelijk voor  

- 1e lijns problemen oplossen; 
o Problemen met trainingsschema 
o Vragen van trainers 
o Etc. 

- Meedenken aan teamindelingen; 
o Heeft geen beslissende stem  

- Administreren teamindelingen 
- Contact onderhouden met trainers. HJO en jeugd coördinator 

o Om nieuwe spelers uit te nodigen 
o Problemen met spelers/trainers/ouders op te lossen 
o Te hoog of te laag geplaatste spelers in kaart te brengen  

- Uitzetten Positief Voetbal Klimaat binnen de categorie 
- Etc. 

 
De trainer is o.a. verantwoordelijk voor: 

- Het verzorgen van trainingen en leiden van wedstrijden; 
- De ontwikkeling van de speler en het team; 
- Het maken van afspraken 
- Het verzorgen van het materiaal en teamtas 
- Het maken van teamindelingen 

o Dit is voorbehouden aan de trainers van een 1e en tweede team in samenspraak met de 
HJO en de coördinator.  

 
Selectiebeleid 
De eerste twee teams van een categorie van de jeugdopleiding vormen de selectie. Hier kan alleen van 
afgeweken worden wanneer er slechts twee teams een categorie vormen. De trainer is in samenspraak 
met de coördinator (indien aanwezig) en HJO verantwoordelijk voor de indeling van de teams. De overige 
teams worden door de trainers van de eerste twee teams in samenspraak met andere teams ingedeeld. 
 
Een selectiespeler speelt dus in dienst van de selectie, ondanks we proberen zo weinig mogelijk te 
schuiven tussen beide teams is dit ten alle tijden gerechtigd. Een speler die weigert met een ander 
selectieteam mee te spelen kan naar een lager team teruggezet worden. Dit zal met uiterste 
terughoudendheid worden bekeken. 
 
Wanneer een speler een bepaalde periode in bijvoorbeeld een eerste team staat maar niet mee kan, 
bestaat er een kans dat de speler om meer speeltijd te krijgen naar een tweede team gaat. Het is niet 
toegestaan om een speler vanuit een eerste team terug te plaatsen naar een derde team tenzij er een 
conflict of disciplinaire maatregel aan ten grondslag ligt. Een speler die in een tweede team niet mee kan, 
gaat in overleg met trainers en HJO eventueel naar een lager ‘recreanten’ team.  
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Een speler die in een selectieteam speelt is niet gegarandeerd van het spelen in een selectieteam in het 
nieuwe seizoen. Ieder seizoen moet opnieuw beoordeeld worden of een selectiespeler nog tot de selectie 
kan behoren.  
 
Binnen v.v. ZIGO kijken we graag naar de toekomst en dit voeren wij door in het selectiebeleid. Een spelers 
die overkomt van een lagere categorie, (die net zo goed is, of groeipotentie heeft om net zo goed te worden 
als een 2e jaarsspeler) heeft voorrang op de 2e jaarsspeler.  
 
Wat verwachten wij van selectiespelers  
Zoals eerder gezegd bestaan selectieteams doorgaans uit de 1e 2 teams van iedere categorie. De speler die 
in een van deze teams uitkomt, is de speler die voorop loopt in de ontwikkeling op andere spelers. Dit op 
zowel fysiek, mentaal, tactisch, als sociaal emotioneel (gedrag) vlak.  
 
Van een selectiespeler verwachten wij o.a. dat: 

- De speler voetbaltechnisch en motorisch verder is dan leeftijdgenoten; 
- Mentaal verder is dan zijn leeftijdgenoten; 

o De speler is bezig met het spelletje en niet met andere randzaken tijdens wedstrijden en 
trainingsdagen 

- Tactisch verder is dan leeftijdgenoten 
o Pakt opdrachten snel op 
o Snapt looplijnen en het spelletje 
o Etc. 

- Zich ook gedraagt als een selectiespeler; 
o Is altijd (tijdig) aanwezig (behoudens uitzonderingen) 
o Is zowel op- als naast het veld beleefd 
o Doucht na iedere training en wedstrijd 
o Is op zaterdag altijd aanwezig in ZIGO-trainingspak 

 
Team-indeling 
Zoals bovenstaand beschreven worden spelers in de selectie geselecteerd. In de ‘recreanten’ teams wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met ‘vriendjes’ en ‘vriendinnetjes’. Ondanks we hier rekening mee 
proberen te houden kan het voorkomen dat iemand niet naar wens is ingedeeld. In samenspraak met de 
coördinator en trainers van de eerste twee teams wordt gekeken of er een oplossing mogelijk is.  
Uiteindelijk bepaald de club waar een speler/speelster in uit komt. We verwachten dan ook van ieder 
hierin een positieve houding.  
 
Wanneer er een geschil ontstaat over de indeling is als eerste de coördinator of trainer van het eerste team 
het aanspreekpunt. Mocht dit nog tot onvrede leiden kan men een beroep doen op de technische 
commissie. 
 
Daarnaast is onze ervaring dat kinderen na enkele weken snel weer andere vriendjes of vriendinnetjes 
maken binnen een team. Uiteindelijk willen we dat iedereen plezier heeft, samen met de trainer kan er dan 
ook voor gezorgd worden dat dit het geval is. 
 
Selectiecriteria 
Selecteren heeft als doel om iedere speler als ook ieder team op zijn eigen niveau te kunnen laten 
voetballen én ontwikkelen. Dit betekent dat er niet alleen geselecteerd wordt voor de totstandkoming van 
selectieteams maar ook voor de recreanten teams.  
 
 
 



v.v. ZIGO 
 Opgericht 6 september 1936 

 

 

  

v.v.ZIGO op weg naar 2020 
 

 

 
 
De gedachten achter het ‘doorselecteren’ is dat kinderen zich het best ontwikkelen op hun eigen niveau. 
Voetballen op een te hoog of laag niveau leidt tot stilstand of soms achteruitgang in de ontwikkeling. Op 
zowel fysiek als mentaal vlak. 
 
Coördinatoren, trainers en de HJO observeren gedurende het seizoen spelers voor aankomend seizoen. 
Daarnaast gaan zijn desgewenst in gesprek met de trainers van een speler die zij voor ogen hebben. De 
belangrijkste selectiecriteria die wij in onze jeugdopleiding hanteren zijn; 

 Samenspel (voetbal is een teamsport, samen plezier maken en samen beter worden is niet voor 
niets ons motto), 

 Doorzettingsvermogen (krachtig vasthouden om iedere dag beter te worden), 
 Houding en gedrag (correct en sportief gedrag, beleefd en respectvol), 
 Ontwikkelmogelijkheden / coachbaarheid (is een speler ‘coachbaar’ en bereid om dingen te leren 

en te accepteren), 
 Techniek en vaardigheden (we starten met een basistechniek, maar het mag duidelijk zijn dat we 

steeds verder gaan om iedere speler een goede techniek aan te leren of te verbeteren). 
 
Daarnaast hebben we vanaf de JO15 aanvullende zaken; 

 Tactische vaardigheden (verschillende systemen begrijpen, weten waar ruimtes en kansen liggen) 
 Representatie en aanwezigheid (is een speler altijd aanwezig, wat doet een speler extra voor de 

club?) 
 Planning  (hoe verhoudt de studie zich tot sport, studie gaat ten alle tijden voor. Echter door het 

juist plannen kan een speler in onze optiek veel voor elkaar krijgen). 
 
Exceptionele kwaliteiten van een speler 
In sommige gevallen komt het wel eens voor dat een speler over zoveel kwaliteiten beschikt dat het beter 
is om vroegtijdig naar een volgende categorie te gaan. In dit geval zal er eerst een gesprek plaatsvinden 
tussen de HJO en, de coördinatoren en  trainers van beide categorieën. Zij kunnen vervolgens met de 
ouder(s) en speler in gesprek om deze mogelijkheid te bespreken. In dit geval hebben de ouder(s) en  
speler altijd de keuze. Hoewel ouders en spelers een keuzevrijheid hebben, kan een overstap niet 
afgedwongen worden. V.v. ZIGO zal zich het recht voorbehouden om een mogelijke overstap te weigeren. 
Iedere beslissing wordt afgewogen, waarbij de belangen voor zowel de spelers als voor v.v. ZIGO gewogen 
worden.  
 
Bestuurslid voetbalzaken kan dispensatie verlenen 
v.v. ZIGO streeft er naar om alle spelers in hun eigen leeftijdscategorie te laten spelen. In sommige 
gevallen is het mogelijk om spelers in een lagere categorie te plaatsen. Het gaat dan om spelers met een 
fysieke en/of mentale beperking. Bestuurslid voetbalzaken neemt de uiteindelijke beslissing of er al dan 
geen dispensatie wordt verleend. Daarbij moet worden aangemerkt, dat een dispensatiespeler niet voor 
een selectieteam mag uitkomen.  
 
Te weinig spelers 
Het kan voorkomen dat een team door omstandigheden te weinig spelers heeft. Trainers benaderen nooit 
spelers rechtstreeks maar dit gaat altijd via de trainer van het desbetreffende team of de hoofdtrainer van 
een categorie.  
 
Tweedejaars spelers uitkomend in de JO17 mogen op zaterdag of zondag met de senioren mee spelen. Wij 
hebben een nadrukkelijke voorkeur om alleen spelers van de JO19 met de senioren mee te laten spelen 
daar waar nodig is. Daarnaast geldt ook dan dat dit via de trainer dient te verlopen. 
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Uitgangspunten bij te weinig spelers; 

 Een eerste team kijkt eerst in de eigen selectie of het op te vangen is en houdt rekening met een 
tweede team daar waar kan. Wanneer dit niet mogelijk is dan is het rechtvaardig om een speler 
door te schuiven van een tweede team en zij weer aanvulling krijgen van een derde team etc. 
Daarnaast kunnen zij in overleg met de coördinator en/of trainer van het eerste team van een 
categorie lager kijken of er een speler geschikt is om mee te spelen. Is ook dit niet mogelijk, dan 
kan er gekeken naar een hogere categorie. Hoewel een 1e jaar speler van de KNVB mag uitkomen 
voor een lagere categorie, heeft dit echter niet onze voorkeur. 

 Bij een tweede team wordt ook gekeken of er bij een eerste team een mogelijkheid bestaat om een 
speler mee te laten spelen, indien dit niet mogelijk is (door het maximaal aantal wedstrijden óf er 
daar een gebrek aan spelers ontstaat), gaat men naar het derde of ander lager team. Is dit niet 
mogelijk, dan zijn de regels die voor een eerste team gelden ook voor een tweede team van 
toepassing. 

 Voor de recreanten teams (derde teams en lager) geldt dat zij onderling contact hebben bij te 
weinig spelers. Indien hier een probleem ontstaat kunnen zij overleggen met de coördinator 
en/of HJO. Zij zoeken altijd binnen de eigen categorie. 

 Uiteindelijk zijn we één club, we begrijpen dat het spelen in een eigen team de voorkeur geniet, 
echter kan een trainer van een eigen team een speler doen besluiten met een ander team mee te 
spelen als het aantal spelers bij een ander team in gedrang komt. 

 In sommige gevallen kan er uitstel aangevraagd worden bij de KNVB, hiervoor gelden een aantal 
spelregels en wordt dus niet altijd goedgekeurd. De aanvraag van een uitstel verloop altijd via de 
wedstrijdsecretaris of bestuurslid voetbalzaken. 

 
Trainers en begeleiders 
Alleen de coördinatoren, en trainers van de eerste twee teams van een categorie worden aangesteld door 
de club. hierbij  mogen eigen belangen niet gelden en daarom streeft v.v. ZIGO ernaar om zoveel mogelijk 
coördinatoren en trainers op deze teams aan te trekken zonder kind in een van de twee eerste teams. 
Iedere trainer en/of coach binnen onze vereniging bekleed een vrijwilligersfunctie. Een trainer ontvangt 
na iedere training een flesje drinken van de club en mag op zaterdag in het secretariaat een kop 
koffie/thee nuttigen. 
 
Profielschets trainers selectieteams 
Deze profielschets is in eerste instantie bedoeld voor alle selectietrainers binnen onze club. Daar waar het 
recreantteams betreft is deze schets een pré. Voor elke schets ongeacht de betreffende categorie geldt het 
volgende; 

 Gedrag van de trainer moet in overeenstemming zijn met de normen en waarden die binnen v.v. 
Zigo gelden en heeft kennis van het beleidsplan; 

 Heeft ruime ervaring op voetbalgebied of als speler; 
 Is in het bezit van trainerspapieren en/of is bereid om zich te ontwikkelen; 
 Beschikt over voldoende kennis van diverse spelsystemen 
 Kan goed overweg met jeugdspelers 

 
Spelvarianten en niveau 
V.v. ZIGO streeft er naar om binnen iedere categorie op het hoogst mogelijke niveau te spelen. Echter is 
het niet realistisch om hier een klasse aan vast te plakken.  
 
Niveau indeling 
Primair worden de selectieteams + 3e team aan het begin van het seizoen ingedeeld in de eerste, tweede 
en derde klasse. Indien een team hoger ingedeeld staat, behouden wij deze indeling. Dit doen wij om het 
niveauverschil tussen de teams zo klein mogelijk te houden. Dit moet dan ook samengaan met de kwaliteit 
van de trainingen. Bij de recreantenteams wordt er gekeken naar de prestaties in het seizoen daarvoor. 
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Het kan dus voorkomen, dat een team op een lager niveau ingedeeld (moet) worden. Dit hoeft geen falen 
in te houden. Ieder vereniging heeft jaarlijks te maken met de sterkte van de lichting. Het ene jaar is de 
lichting wat sterker. Zo nu en ervaren wij, dat een lichting binnen een bepaalde categorie niet mee kan op 
het niveau. Dan dient deze team een niveau lager ingedeeld worden. Dat zien wij dan als het hoogst 
haalbare van dat moment. Het is belangrijk om de gesprekken tussen trainer, coördinator, HJO en de 
bestuurslid Voetbalzaken gaande te houden om dit soort gevallen tijdig te tackelen.   
Door het nieuwe structuur van de KNVB is het mogelijk, dat er een groot verschil in niveau tussen 
verenigingen ontstaat. Er zal namelijk een verandering plaatsvinden tussen de JO-indelingen. Wij kennen 
de JO9/JO11/JO13 en JO15. Echter voeren verschillende verenigingen steeds meer de JO8/JO10/JO12/en 
JO14. Dit brengt met zich mee dat oudere (en dus snellere en grotere) spelers in een categorie lager uit  
kunnen komen. V.v. ZIGO streeft er naar om de huidige indeling zo veel mogelijk in stand te houden. 
Echter dienen wij ook steeds te evalueren of v.v. ZIGO niet met deze stroom mee moet gaan. 
 
Spelvarianten 
Vanaf de JO13 zal de speler op een heel veld, 11 tegen 11 gaan spelen. Het ultieme streven is om iedere 
speler op te leiden om in de Senioren Selectie van v.v. ZIGO uit te komen. Om dit te realiseren moeten wij 
naar uniformiteit streven en vanaf de JO13 de spelvariant van onze Selectie invoeren. De basis is de 4-3-3 
opstelling. Het is niet noodzakelijk om deze optelling rigide door te voeren. Echter is het wel de basis, 
vanwaar meerdere varianten mogelijk zijn. Op deze manier kan de speler zich het snelste aanpassen aan 
het spel van de Selectie. 
 
Maatregelen ter waarborging van het kwaliteit 
V.v. ZIGO vraagt nogal wat van zowel de spelers als de trainers. Om de jeugdopleiding tot een succes te 
maken moeten er maatregelen genomen worden. In dit onderdeel komen de maatregelen aan bod. 
 

- Goed opgeleide trainers 
Spelers kunnen alleen beter worden, als de trainers beter worden en dus goed opgeleid worden. 
V.v. ZIGO heeft het streven om alle trainers te voorzien van een (al dan niet gecertificeerde)    
opleiding. Er zijn twee varianten: 

 De KNVB Pupillen- Juniorentrainer en TC3 
 Op iedere selectieteam dient er uiterlijk 2020 minimaal 1 KNVB 

gediplomeerde trainer staan 
 De KNVB afgeleide opleiding 

 Alle overige trainers dienen uiterlijk 2020 voorzien te zijn van een van 
hierboven genoemde de KNVB opleiding opgeleid te worden 

- Voldoende (kwalitatief) materiaal 
V.v. ZIGO draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende (goede) ballen, ballenzakken pionnen, 
hoedjes en hesjes. Het streven is om iedere team te voorzien van eigen pionnen, bidons en hesjes. 
Echter moet jaarlijks bekeken of de budgetten hiervoor toereikend zijn.    

- Keepertraining: 
V.v. ZIGO streeft ernaar om voor de JO9 t/m JO15 enige vorm van keepertraining te voorzaken. 
Om dit te realiseren heeft v.v. ZIGO continue gesprekken met interne en externe keepertrainers 
om dit te kunnen realiseren. De keepers van JO17 en JO19 kunnen desgewenst meetrainen met de 
selectietrainingen voor keepers.  

 
Aanvullende regels en regels die boven anderen dienen te gelden 
In dit onderdeel van het beleidsplan worden enkele afspraken herhaald en waar nodig aangescherpt. 
Daarnaast worden ook straffen en/of maatregelen besproken. 
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Aankomst op de club 
Het is niet toegestaan om op voetbalschoenen naar de wedstrijden en/of training te komen. De speler kan 
uitglijden. De noppen kunnen bramen ontwikkelen, waardoor ze scherp en gevaarlijk worden.  
 
Daarnaast is het ook niet toegestaan om voorafgaand aan een wedstrijd aangekleed naar de club te komen. 
V.v. ZIGO heeft voldoende kleedruimte, waarin teams gezamenlijk kunnen omkleden. Dit 
vergroot/verbetert ook de onderlinge verhoudingen in het team.  
 
Douchen 
Het is voor iedere speler binnen v.v. ZIGO om na iedere training en wedstrijd te douchen. Dit heeft o.a. te 
maken met hygiëne en bestendigen van het teamgevoel. Badslippers en minimaal 1 handdoek meenemen 
is dan ook verplicht. Wij geven voorkeur aan 2 handdoeken.  
Er zijn legio redenen waarom een speler niet kan douchen Wij vragen aan iedere speler of diens 
ouders/verzorgers om hier rekening mee te houden. Douchen kan binnen 15 minuten gebeurd zijn.  
 
Voor selectieteams dient er een dubbele verplichting te gelden. Dit wil zeggen, dat het niet nakomen van 
deze verplichting gestraft wordt.  

- 1x niet douchen = starten op de bank 
- 2x niet douchen = een helft op de bank 
- 3x niet douchen = een helft op de bank en een waarschuwingsgesprek met coördinator, trainer 

en/of HJO  
- Stelselmatig niet douchen brengt met zich mee, dat je niet in aanmerking komt voor een plaats in 

een van de selectieteams.  
 
Alleen in geval van verplichte studieverplichtingen krijgt een selectiespeler dispensatie. Deze momenten 
zijn tijdig bekend en moeten dan ook tijdig met de trainer besproken worden. Door goed te plannen, hoeft 
de speler zich vrijwel niet af te melden.  
 
Representatie, wedstrijdkleding en teamtas  
Tijdens de training staat het de speler vrij om eigen sportkleding aan te trekken. De speler dient wel 
rekening te houden met de voorschriften m.b.t. slecht/koud weer.  
 
V.v. ZIGO zorgt aan het begin van ieder seizoen voor voldoende en goede wedstrijdkleding en een teamtas. 
Het is niet toegestaan om wedstrijdkleding aan spelers in beheer te geven. Na iedere wedstrijd moet de  
teamtas compleet zijn. Hoewel het makkelijker is om iedereen van eigen kleding te voorzien, is dit niet 
toegestaan. De trainer is verantwoordelijk voor de teamtas en ook voor alle kledingstukken die 
onverhoopt vermist raken.  
 
De speler is verplicht om in ZIGO-trainingspak naar de wedstrijd te komen. De trainingspak moet in goede 
orde zijn en een goede representatie van v.v. ZIGO zijn. Het dragen van een kapotte trainingspak is niet 
toegestaan. Het niet dragen van een ZIGO-trainingspak zal leiden tot uitsluiting van wedstrijden.  
 
Voor selectieteams dient er een dubbele verplichting te gelden. Dit wil zeggen, dat het niet nakomen van 
deze verplichting gestraft wordt.  

- 1x geen goede trainingspak = starten op de bank 
- 2x geen goede trainingspak = een helft op de bank 
- 3x geen goede trainingspak = een helft op de bank en een waarschuwingsgesprek met 

coördinator, trainer en/of HJO  
- Stelselmatig geen goede trainingspak dragen brengt met zich mee, dat je niet in aanmerking komt 

voor een plaats in een van de selectieteams.  
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v.v. ZIGO heeft een commissie in het leven geroepen om het reilen en zeilen m.b.t. in goede banen te 
leiden. Alle vragen/klachten/opmerkingen m.b.t. wedstrijdkleding dient dan ook gesteld te worden aan de 
“Kledinglijn”.   
 
Aanwezigheid en afmelding 
De speler is verplicht tijdig aanwezig te zijn bij de training en wedstrijden, of meldt zich bij verhindering 
tijdig af. Tijdig is minimaal 2 dagen voor een wedstrijd of training, tenzij er sprake is van een overmacht 
situatie. Door te laat te komen, kan een training verstoord raken. Ook kan het zijn dat een team met te 
weinig spelers aan een wedstrijd moet beginnen.  
Er zijn richtlijnen voor de aanwezigheid tijdens wedstrijden: 

- Minimaal 45 minuten aanwezig voor aanvang van een thuiswedstrijd; 
- Minimaal 60 minuten aanwezig voor aanvang van een uitwedstrijd.  

 
Voor selectieteams dient er een dubbele verplichting te gelden. Dit wil zeggen, dat het niet nakomen van 
deze verplichting gestraft wordt.  

- 1x te laat aanwezig of niet tijdig afgemeld = starten op de bank 
- 2x te laat aanwezig of niet tijdig afgemeld = een helft op de bank 
- 3x te laat aanwezig of niet tijdig afgemeld = een helft op de bank en een waarschuwingsgesprek 

met coördinator, trainer en/of HJO  
- Stelselmatig te laat aanwezig of niet tijdig afgemeld brengt met zich mee, dat je niet in aanmerking 

komt voor een plaats in een van de selectieteams.  

 
V Doelstellingen 
 
V.v. Zigo hecht beleidsmatig grote waarde aan haar jeugdopleiding. Het uiteindelijke doel van de opleiding 
is de jaarlijkse doorstroom van jeugdspelers naar de Senioren Selectie. Een bewijs hiervan wordt geleverd 
door het aantal spelers wat in onze selectie speelt en onze jeugdopleiding (deels) doorlopen heeft. 
 
De doelstelling voor ons eerste team is met aantrekkelijk voetbal een stabiele speler te zijn in de 3e klasse 
KNVB. 
 
In de jeugdopleiding is het een basisvoorwaarde om samen plezier te maken en samen beter te worden. 
We proberen dit te bewerkstelligen door; 
 

Gemotiveerde trainers en gevarieerde oefenstof aan te bieden, 
 Spelers beter te maken binnen het kader van onze mogelijkheden (budget, accommodatie enz.), 
 Een goede cohesie tussen de verschillende categorieën, trainers en HJO 
 Kwaliteit gaat voor resultaat 

 
Het kwalitatief verbeteren van onze jeugdopleiding is een voorwaarde voor een gezonde toekomst. Om 
plezier en kwaliteit te verbeteren willen we middels onderstaande doelstellingen in 2020 tot één van de 
beste amateuropleidingen van Tilburg en omstreken behoren; 

 
 bestendig installeren van een technische commissie; 
 Betere organisatiestructuur alsmede het werven van vrijwilligers hiervoor; 
 Verder ontwikkelen van technisch voetbalplan; 
 Implementatie van wedstrijdsecretaris en werkgroep “Positief voetbalklimaat” in de technische 

commissie;,  
 Verder uitwerken van techniektrainingen en het werven van trainers hiervoor; 
 Toernooicommissie binnen onze vereniging, alsmede het organiseren van een internationaal 

jeugdtoernooi op ons eigen complex en of stimuleren van buitenlandse toernooien. 
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Toernooien 
Vele toernooien worden georganiseerd als afsluiting van het seizoen. Wanneer een trainer hierin 
geïnteresseerd is kan die dit aangeven bij de wedstrijdsecretaris. Wanneer een trainer op uitnodiging naar 
een toernooi gaat met zijn of haar team wordt dit ook kenbaar gemaakt aan de wedstrijdsecretaris. 
 
Dit geldt ook voor voorbereidingstoernooien en internationale toernooien, hoewel deze over het 
algemeen vaker bij selectieteams van toepassing zijn. 
De club probeert ook thuis toernooien te organiseren. Daarnaast is de doelstelling om ook weer een 
internationaal thuistoernooi te organiseren. Doelstelling is om uiteindelijk weer een toernooicommissie 
samen te stellen die dit soort zaken gaat organiseren. 
 
Positief Voetbal Klimaat 
Afgekort heet het de PVKT. Binnen v.v. ZIGO hechten wij waarden aan het positieve binnen voetbal. 
Hiermee bedoelen wij zowel op- als naast het veld positief zijn richting spelers, tegenstanders, 
scheidsrechters, (mede)supporters, trainers en alle andere personen en eigendommen die enigszins met 
het spelletjes te maken hebben.   
 
v.v. ZIGO verwacht van een ieder een positieve instelling en wil dit bekrachtigen met een PVKT-contract. 
Hiermee laten we als vereniging zien, dat wij de regels en waarden & normen naleven van RESPECT en het 
PVKT. Meer informatie over PVKT, is in de bijlage te vinden. 
 
Met sportieve groet,  

 

Bestuurslid Voetbalzaken v.v. ZIGO 

 


