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1 INLEIDING
1.1 Waarom een Jeugdvoetbalbeleidsplan?
De traditionele voetbalverenigingen, zoals V.V. Bergambacht, hebben jarenlang kunnen drijven op
relatief stabiele ledenaantallen en het vele vrijwilligerswerk van toegewijde leden. Echter zij
hebben allen concurrentie gekregen van vele vormen van (vrije)tijdsbesteding en daarnaast ook
maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en individualisering.
Als gevolg daarvan, maar ook omdat wij onze vereniging op een hoger plan willen tillen, is de
behoefte ontstaan aan een beleidsplan met een eenduidige, samenhangende, gestructureerde en
herkenbare lijn bij het opleiden van onze jeugdvoetballers en het begeleiden van onze vrijwilligers.
Dit betekent niet dat er op dit moment zomaar wat wordt gedaan binnen de jeugdafdeling.
Integendeel zelfs. Alle betrokkenen binnen de jeugdafdeling spannen zich wekelijks in voor de
jeugdafdeling en daarmee ook voor de gehele vereniging.

1.2 Rol van het Jeugdvoetbalbeleidsplan
Het jeugdvoetbalbeleidsplan is een middel om als vereniging op een doelbewuste wijze invulling te
geven aan het beleid binnen de jeugdafdeling. Het jeugdvoetbalbeleidsplan:
- vormt de leidraad voor het bestuurlijke en uitvoerende kader, jeugdspelers en ouders bij het
opleiden en begeleiden van jeugdvoetballers;
- geeft een visie op jeugdvoetbal, met doelen waar naar toegewerkt wordt;
- geeft inzicht in de organisatiestructuur van de vereniging;
- beschrijft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van spelers en jeugdkader;
- levert een bijdrage aan de continuïteit van de vereniging.
Het jeugdvoetbalbeleid omvat zowel recreatief als prestatiegericht jeugdvoetbal. Daarbij staat
voetbalplezier voorop. Daarnaast dient het prestatiegerichte deel van het jeugdvoetbalbeleid actief
bij te dragen aan de verenigingsambitie om van het eerste seniorenteam van V.V. Bergambacht een
stabiele 3e klasser te maken met een belangrijk aandeel voor spelers uit de eigen opleiding.
Met het samenstellen en accorderen van een jeugdvoetbalbeleidsplan zijn we er nog niet. Dit plan
zou dan ook een vervolg moeten krijgen in een jaarplan met aandacht voor concrete en
praktische zaken zoals actiepunten en tijdsplanning.
Dit jeugdvoetbalbeleidsplan is geschreven door de Jeugdcommissie én de Technische Commissie en
houdt rekening met de eisen, kaders en richtlijnen van de KNVB. Voor de uitvoering van het totale
jeugdvoetbalbeleid zijn beide commissies verantwoordelijk en is een goede samenwerking
noodzakelijk.
1.3 Nieuwe aanduidingen leeftijdscategorieën
De aanduidingen F- tot en met D-pupillen en C- tot en met A-junioren gaan verdwijnen. Hiervoor in
de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 tot en met Onder 6.
De C-junioren worden dus bijvoorbeeld JO15, dat betekent Jeugd Onder 15 jaar. Dit was altijd al de
leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.
Doel van deze aanpassing is het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en
aantrekkelijkheid van het voetbal en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris.
In deze versie (versie 1.0 – 2016) van het Jeugdvoetbalbeleidsplan worden beide aanduidingen nog
naast elkaar gebruikt.
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2 DOELSTELLING JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN
2.1 Algemene doelstelling vereniging en jeugdafdeling
Doelstelling van de vereniging:
- V.V. Bergambacht stelt zich tot doel het laagdrempelig aanbieden van de voetbalsport op
een hoog kwaliteitsniveau voor alle inwoners van Bergambacht.
- Kwaliteit vertaalt zich in een goede vrijwilligersorganisatie, een moderne accommodatie en
deskundige, gediplomeerde begeleiding voor alle spelers en elftallen op alle niveaus binnen
een gezond financieel kader.
- De doelgroepen zijn daarbij volwassenen en jeugd (jongens én meisjes) op een recreatief en
prestatief niveau.
- Naast kwaliteit kenmerkt de vereniging zich door sportiviteit, respect, normen en waarden
en een gezonde ambitie, maar ook gezelligheid en saamhorigheid.
Doelstelling van de jeugdafdeling:
- De jeugdafdeling zorgt ervoor dat de jeugd van V.V. Bergambacht op een plezierige en
verantwoorde manier de voetbalsport beoefent en aanleert.
- De individuele ontwikkeling van spelers/speelsters én het functioneren in een team staan
daarbij centraal met ruimte voor zowel de prestatieve als recreatieve voetballer.

2.2 Disciplines binnen het jeugdvoetbalbeleid
Binnen het jeugdvoetbalbeleid zijn er 2 disciplines:
-

-

het organisatorische beleid, eerste verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie (JC),
het voetbaltechnische beleid, eerste verantwoordelijkheid van de Technische Commissie (TC).

Ten aanzien van het organisatorische jeugdvoetbalbeleid streeft de vereniging naar:
- Heldere beschrijving van de processen binnen de jeugdafdeling;
- Een heldere organisatiestructuur: de jeugdcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de
spelers, leiders en ouders;
- Duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken;
- Een goede samenwerking binnen het gehele jeugdkader;
- Een goede ondersteuning van de interne en externe communicatie;
- Plezier in het voetbalspel voor spelers, ouders én jeugdkader.
Ten aanzien van het voetbaltechnisch jeugdbeleid streeft de vereniging naar:
- Verantwoorde training en begeleiding van de jeugdspelers op ieder leeftijdsniveau en zo veel
mogelijk rekening houdend met individuele ambities en kwaliteiten;
- Aanvullend prestatiebeleid, dat leidt tot selectieteams die succesvol uitkomen op een zo hoog
mogelijk amateurniveau;
- Een heldere organisatiestructuur: de technische commissie is het eerste aanspreekpunt voor de
trainers;
- Een continue doorstroming van voetbaltalent vanuit de jeugdteams naar de senioren teams;
- Plezier in het voetbalspel voor spelers, ouders én jeugdkader.
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3 DE VOETBALOPLEIDING
3.1 Uitgangspunten van V.V. Bergambacht
Het is belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier, gestructureerd te laten
voetballen. Alle jeugdspelers zullen ieder op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het
voetbalspel aangeboden dienen te krijgen. Het gaat dan met name over techniek, tactiek en inzicht,
maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen. Na de jeugdopleiding
moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun eigen niveau inzetbaar
zijn. Op deze manier kan een goede overgang/doorstroming naar de senioren plaatsvinden. Tijdens
de opleiding zal het sociale aspect (omgaan met elkaar, samen iets bereiken, als team presteren naar
je mogelijkheden) steeds aandacht moeten krijgen. Winnen is leuk, maar mag geen doel op zich zijn.
Want ook verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden. Dit laatste
betekent overigens niet dat winnen bij V.V. Bergambacht in de jeugdafdeling niet belangrijk is;
opleiden tot ‘winnaars’ is namelijk ook een onderdeel van de opleiding.
De uitgangspunten met betrekking tot het leren voetballen, de oefenstof, coaching en de organisatie
zijn ontleend aan c.q. gebaseerd op de visie van de KNVB ten aanzien van het leren voetballen van
jeugdspelers (de zogeheten “Zeister Visie”). Evenals in de visie van V.V. Bergambacht vormt ‘plezier’
ook in de KNVB-uitgangspunten een belangrijk element. Het plezier van de spelers tijdens hun
sportbeoefening, is een van de belangrijkste onderdelen, ook om goed te kunnen presteren. Plezier
zorgt voor beleving en betrokkenheid. Voetbal is bovendien een teamsport waarbij de spelers,
trainers en begeleiders sterk op elkaar aangewezen zijn en voortdurend met elkaar omgaan.
Wanneer er een goede sfeer aanwezig is, zullen de spelers beter presteren en meer plezier beleven
bij hun sportbeoefening. Onderling respect, het nakomen van afspraken en samen sterk staan, zijn
hierbij zomaar een paar sleutelbegrippen.
3.1.1 Uitgangspunten t.a.v. het leren voetballen
- Opleiding en plezier in ons jeugdvoetbal staat voorop, resultaten zijn van secundair belang;
- Jeugdspelers dienen op een voor eenieder uitdagend en passend niveau te spelen met
inachtneming van de leeftijd, lichamelijke en geestelijke kenmerken;
- De creativiteit van de individuele speler moet blijven bestaan;
- Plezier met de bal staat voorop. Pupillentraining is grotendeels gericht op het
aanleren van basisvaardigheden en techniek. Juniorentraining is meer gericht op de
wedstrijd en tactiek;
- Trainingen worden door bekwame en liefst gecertificeerde trainers aangeboden;
- Bij V.V. Bergambacht trainen we zoveel mogelijk twee keer per week.
Voor een uitgebreide toelichting op de lichamelijke en geestelijke kenmerken zie document
“Jeugdopleidingsplan versie 1.0 – juli 2016”, te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
3.1.2 Uitgangspunten t.a.v. de oefenstof
De oefenstof dient ertoe de jeugdspelers op een gefundeerde wijze te leren voetballen, te
verbeteren, te motiveren en het spel en haar spelregels aan te leren.
- V.V. Bergambacht gaat er vanuit dat er zoveel mogelijk wordt getraind met een bal;
- Alle leeftijdsgroepen zijn gefocust op ‘scoren’ d.w.z. het maken van doelpunt, het omschieten
van een pion, het tikken van zoveel mogelijk medespelers of het behalen van de snelste tijd. Het
competitieve element draagt substantieel bij aan zowel de spelvreugde, inzet als motivatie;
- Borduur voort op eerdere oefenstof. Herhaling maakt het makkelijker de trainingsvormen
zelfstandig uit te laten voeren en geeft mogelijkheden je meer te richten op individuele
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begeleiding en ondersteuning van jeugdspelers. Dit wordt ook makkelijker als er meerdere
trainers zijn per team.
- Doseer leeraspecten in de oefenstof, vooral voor de jongste pupillen, maar ook voor de overige
jeugd. Het is belangrijk om oefenstof niet alleen in verschillende vormen aan te bieden, maar
deze ook vooral te herhalen. Een valkuil voor de trainer is dat deze te veel in een keer wil
overbrengen;
- Stel je bij de oefenstof altijd de volgende vragen: loopt het, lukt het, leren ze, hebben ze
plezier?
Voor een uitgebreide toelichting op de oefenstof zie document “Jeugdopleidingsplan versie 1.0 – juli
2016”, te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
3.1.3 Uitgangspunten t.a.v. coaching
- Heb als trainer/leider een luisterend oor voor de spelers. Bij de jongste jeugd omdat ze hun
verhaal kwijt willen, voor de oudere jeugd omdat ze ook hun eigen kijk/visie op bepaalde
situaties (kunnen) hebben;
- Coach positief en actief, leg de nadruk op die dingen die de speler(s) wel goed doet (doen). Een
aai over de bol heeft meer effect dan een donderpreek ook al kan die incidenteel wel eens
functioneel zijn;
- Wees duidelijk en consequent ten aanzien van gewenst en ongewenst gedrag,
Zie hiervoor ook de handleiding “Huishoudelijke en Gedragsregels van V.V. Bergambacht”, te
vinden op de website van V.V. Bergambacht.
- Laat alle kinderen (ongeveer) evenveel spelen. Een strategische wissel kan best een keer, maar
het is geenszins de bedoeling dat steeds dezelfde spelers reserve staan;
- Geef aanwijzingen wanneer de wedstrijd of training dat toelaat. Een training kan stilgelegd
worden, een wedstrijd niet. Gebruik daarvoor de rust of houdt meteen na afloop een
bespreking;
- Respecteer ieders mogelijkheden en beperkingen. Dit klinkt wellicht overbodig, toch is het soms
moeilijk te accepteren dat de ene speler aanmerkelijk minder potentie heeft dan de meeste
anderen in het team of dat er een lichting is die aanmerkelijk minder kwaliteiten heeft dan
verwacht/gehoopt;
- Probeer als leider ook ouders op een positieve wijze bij het spel te betrekken;
- Coachen hoort naast het veld ter hoogte van de middellijn. Dit is ook de plaats voor de
wisselspelers (normen KNVB). Slechts indien de begeleiding uit meerdere personen bestaat, kan
een van hen naast of achter het doel plaatsnemen. Ter hoogte van de middellijn heeft de
begeleiding het beste zicht op het spel en is hij/zij het best voor iedereen hoorbaar. Daarnaast
dienen wisselspelers conform de regels van de KNVB ook ter hoogte van de middellijn in te
vallen.
- Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter, corrigeer de spelers indien zij zich negatief
tegen de scheidsrechteruitlaten.
Voor een uitgebreide toelichting op het coachen zie document “Jeugdopleidingsplan versie 1.0 –
juli 2016”, te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
3.1.4 Uitgangspunten t.a.v. de organisatie
- Maak als trainer en/of leider voorafgaand aan het seizoen afspraken ten aanzien van afmelden
bij wedstrijden en training. Dit geeft voor iedereen duidelijkheid;
- Maak afspraken over het gebruik van trainingsmaterialen, schoonmaak van kleedruimten en
andere huishoudelijke zaken;
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-

Ieder team heeft een eigen uitrusting: shirts (van sponsors!), waterzak met bidons en spons,
eigen ballen en een aanvoerdersband. Alle materialen zijn en blijven eigendom van V.V.
Bergambacht. Het beheer van de materialen is in handen van de materiaalvoorziening; de
trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor een correct gebruik ervan;
Het is ook verstandig om aan activiteiten buiten een training of wedstrijd om aandacht te besteden
met het oog op teambuilding. Het gaat hierbij om het randgebeuren rondom een team zoals school,
verjaardagen, blessures, ziekte, ingrijpende veranderingen in iemand zijn persoonlijke situatie, etc.
Omdat het leeftijdsverschil tussen mini-F en A groot is, dient er per leeftijdscategorie een andere
invulling aan de bovenstaande uitgangspunten te worden gegeven.
3.2 Vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding
Bij het hanteren van een speelwijze moet onderscheid worden gemaakt tussen het 4 tegen 4, het 7
tegen 7 en het 11 tegen 11 voetbal.
3.2.1 Speelwijze mini-F (JO7)
De mini-F spelen 4 tegen 4 op een speciaal daartoe afgebakend veld (30-40 meter lang en 20-30
meter breed). Van meer mini’s op het veld wordt het spel substantieel minder goed, ook al is het
vaak in verband met kou e.d. verleidelijk om ze allen te laten spelen! Toch is het beter om niet aan
deze verleiding toe te geven. Mini’s maken kennis met het spel, met tegenstanders (onbekenden!) en
met de eerste spelregels. In verband met dit laatste is het van groot belang zoveel mogelijk uniforme
regels te hanteren. De regels zijn al moeilijk genoeg en mini’s hebben bovenal behoefte aan
duidelijkheid en eenduidigheid. Als ongewenst voorbeeld kan dienen dat de ene scheidsrechter een
achterbal in laat trappen vanuit de handen, de ander vanaf de grond en weer een ander alleen in laat
gooien.
Het is gebruikelijk dat de aftrap bij de mini’s wordt genomen door de teams zich bij het doel op te
laten stellen en die op teken op de in het midden gelegen bal af te laten stormen. Helaas is dit
meestal ook het eerste moment waarop het spel stil ligt door een blessure of huilend kind. Laat ze
gewoon aftrappen (dan leren ze dat ook meteen) en geef de eerste aftrap aan de tegenstander (nog
sportief ook!).
3.2.2 Speelwijze F-en E-pupillen (JO9 en JO11)
De F-pupillen spelen 7 tegen 7. Vooral eerstejaars F-jeugd hebben nog een vrij ongestructureerde
wijze van spelen: waar de bal is zijn de ook de meeste spelers. Er van uitgaande dat deze spelertjes in
het eerste competitiejaar met veel nieuwe zaken te maken krijgen, is het opleggen van een systeem
te veel van het goede. De essentie van een vaste speelwijze bij 7 tegen 7 is om spelers bij te brengen
dat ze een taak hebben op het veld. Daarbij is niet het systeem heilig, en ook de uitvoering daarvan
niet, maar bewustwording van de taakopvatting bij de spelers. Het vaste spelsysteem dat bij 7-tallen
wordt gehanteerd is het 1(doelman)-3-3 systeem. Dit houdt in dat er 3 verdedigers zijn waarvan de
middelste verdediger vooruitgeschoven speelt. Daarnaast heb je 3 aanvallers waarvan de middelste
als diepste aanvaller speelt. Naast een optimale veldbezetting die overeen komt met het 11 tegen 11
spelen, vraagt dit systeem ook tactisch wat van de spelers op de as.
De lijn die bij de F-jeugd wordt gehanteerd dient bij de E-jeugd te worden doorgezet. Daarbij zal
echter steeds meer de nadruk worden gelegd op de uitvoering van het systeem en het functioneren
van de spelers daarin. Bij de E-pupillen geldt het ‘recht’ op roulatie, om zodoende iedereen de kans
te geven op die positie te spelen waar hij/zij wellicht beter tot zijn/haar recht komt.
Voor meer informatie voor leiders van F- en E- teams zie document “Handleiding voor leiders F en E
(JO9 en JO11)”, te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
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3.2.3 Speelwijze D-pupillen en C-junioren (JO13 en JO15)
Bij de D-pupillen wordt de overstap gemaakt van een half naar een heel veld, en dus van een 7-tal
naar een 11-tal. Gelet op de ervaring die de spelers hebben opgedaan met het hanteren van een
vaste speelwijze zal het voor hen eenvoudiger zijn om de tactische omslag te maken naar het spelen
in een 11-tal.
Voor meer informatie over de overgang van 7-tal naar 11-tal zie document “van E- naar D-pupillen
(van JO11 naar JO13)”, te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
Daarnaast speelt nog een andere reden een rol die pleit voor het hanteren van een vaste spelwijze
voor de D-jeugd. Het spelen op een groot veld vraagt een behoorlijke omschakeling. Spelers die op
een half veld goed uit de voeten konden op een bepaalde positie, kunnen moeite krijgen op die
positie in het elftal te functioneren. De ruimtes zijn over het algemeen groter, de buitenspelregel
wordt gehanteerd, de veldindeling is anders. Met een vaste spelwijze in de D-jeugd kunnen spelers
niet alleen wennen, maar ook posities uitproberen. Dit alles voor hun eigen ontwikkeling.
Het vaste spelsysteem dat bij 11-tallen wordt gehanteerd is het 1(doelman)-4-3-3 systeem.
Voor de C-junioren geldt ook wat voor de D-pupillen van toepassing is. Omdat het leren en de
ontwikkeling van individuele spelers voorop staat, verdient het de aanbeveling om ook binnen deze
groep zoveel mogelijk te experimenteren.
3.2.4 Speelwijze B- en A-junioren (JO17 en JO19)
Het hanteren van een vaste speelwijze (1-4-3-3 systeem) geldt ook weer bij deze leeftijdsgroep.
Wanneer er voldoende geëxperimenteerd is in de D- en C-jeugd wordt een selectie gemaakt tussen
aanvallers, verdedigers en middenvelders. De vereniging wordt echter de laatste jaren
geconfronteerd met een steeds kleiner wordende groep spelers in deze leeftijdscategorieën.
Daardoor is het niet altijd mogelijk om alle posities goed te kunnen bezetten en is het soms nodig om
voor een ander systeem te kiezen.
3.3 Aanvoerder
Vanaf de D-pupillen is het verplicht een aanvoerder aan te wijzen binnen het team en deze ook
herkenbaar aan het spel deel te laten nemen door middel van de aanvoerdersband. De aanvoerder
wordt gekozen door de leider(s), vaak voor het gehele seizoen. De aanvoerder vertoont altijd
voorbeeldgedrag en is verantwoordelijk voor een aantal taken, zowel binnen als buiten het veld.
Hiermee is de aanvoerder als het ware het verlengstuk van de leiders/trainers in het veld en het
aanspreekpunt voor de scheidsrechter.
Bij mini’s, F- en E-pupillen is het hebben van een aanvoerder niet verplicht. Toch is het aan te
bevelen voor ieder wedstrijd bij toerbeurt een speler aanvoerder te laten zijn. Hierbij leert een kind
niet alleen de bijbehorende verantwoordelijkheden kennen, maar kan het ook leiding geven aan de
warming up en in de rust als eerste vertellen wat er goed, en wat er minder goed ging. Kinderen
vinden dit niet alleen heel leuk, gebleken is dat kinderen hiertoe ook heel goed in staat zijn!
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3.4

Spelregels naar leeftijdscategorie

In onderstaand schema is een aantal categorie specifieke spelregels opgenomen.
Cat.

Aantal

Speelveld

Doelen

Speelduur

(l. x h.)

MF

Bal (mt) en
gewicht

4x4

±
kwart

3 x 1m

2 x 15/20
minuten

(5) min. 290 –
max. 320 gram

7x7

half

5 x 2m

2 x 20
minuten

(5) min. 290 –
max. 320 gram

7x7

half

5 x 2m

2 x 25
minuten

(5) min. 290 –
max. 320 gram

11 x 11

heel

7,32 x
2,44m

2 x 30
minuten

(5) min. 320 –
max. 370 gram

11 x 11

heel

JO7

F
JO9

E

JO11

D

JO13

C
JO15
B
JO17

11 x 11

heel

A
JO19

11 x 11

heel

Bijzondere regels t.o.v. de algemeen geldende regels
- jongens en meisjes spelen samen
- onbeperkt wisselen is toegestaan zonder stilleggen spel
- geen keeper
- de aftrap gebeurd in het midden, spelers op 5m afstand
- penalty bij hoge uitzondering (dan 8m voor een leeg doel)
- doeltrap mag via een pass of dribbel
- de buitenspelregel is niet van toepassing
- jongens en meisjes mogen samen spelen
- onbeperkt wisselen is toegestaan zonder stilleggen spel
- bij spelhervattingen moeten spelers 5m afstand houden
- penalty bij hoge uitzondering (dan 8m voor doel)
- de buitenspelregel is niet van toepassing
- doeltrap d.m.v. uit handen werpen of schieten
- hoekschoppen halverwege doelpaal en hoek veld
- terugspeelbal mag door de keeper opgeraapt worden
- overtredingen altijd bestraft met directe vrije schop
- foutieve inworpen mogen opnieuw
- jongens en meisjes mogen samen spelen
- onbeperkt wisselen is toegestaan zonder stilleggen spel
- bij spelhervattingen moeten spelers 5m afstand houden
- penalty bij hoge uitzondering (dan 8m voor doel)
- de buitenspelregel is niet van toepassing
- doeltrap d.m.v. uit handen werpen of schieten
- hoekschoppen halverwege doelpaal en hoek veld
- terugspeelbal mag door de keeper opgeraapt worden
- overtredingen altijd bestraft met directe vrije schop
- foutieve inworpen mogen opnieuw
- jongens en meisjes mogen samen spelen, maar meestal niet
- doorlopend wisselen van max. 5 wisselspelers is toegestaan
- buitenspelregel van toepassing
- doelschop vanaf de rand van het strafschopgebied
- geldt ook voor vrije schop verdedigende partij in eigen 16m
- hoekschop vanaf 9.15m streepje (of 10 stappen vanaf hoekvlag)
- foutieve inworp mag 1 keer opnieuw
- aanvoerdersband verplicht
- jongens en meisjes mogen samen spelen, maar meestal niet
- doorlopend wisselen van max. 5 wisselspelers is toegestaan

7,32 x

2 x 35

(5) min. 320 –

2,44m

minuten

max. 370 gram

7,32 x

2 x 40

(5) min. 370 –

- buitenspelregel van toepassing
- aanvoerdersband verplicht
- jongens en meisjes mogen samen spelen, maar meestal niet

2,44m
7,32 x

minuten
2 x 45

max. 453 gram
(5) min. 370 –

- doorlopend wisselen van max. 5 wisselspelers is toegestaan
- jongens en meisjes mogen samen spelen, maar meestal niet

2,44m

minuten

max. 453 gram

- doorlopend wisselen van max. 5 wisselspelers is toegestaan
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4 SELECTIEBELEID
4.1 Doel van het selectiebeleid
Voetbal is een teamsport. Spelers worden daarom ieder seizoen ingedeeld in teams. De spelers
binnen een team spelen in principe een heel voetbalseizoen samen, van augustus tot en met mei.
Vanaf tweede jaars F- en E-pupillen worden onderlinge verschillen in voetbalvaardigheden echter
steeds meer zichtbaar. Bovendien gaan deze verschillen ook het spelplezier en de individuele
ontwikkeling van de spelers steeds meer beïnvloeden.
Bij recreatievoetbal staat spelplezier voorop. Bij selectievoetbal spelen naast spelplezier ook de
prestaties een belangrijke rol. In beide gevallen is het van belang om bij het samenstellen van de
teams voor het nieuwe seizoen rekening te houden met de individuele (voetbal)kwaliteiten en de
wensen (voor zover mogelijk) van de spelers.
Doel van het selectiebeleid is het bevorderen van een juiste indeling van spelers in teams door het
verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de (voetbal)kwaliteiten van de jeugdspelers. (gericht op
het samenstellen van teams welke elkaar onderling, maar ook m.b.t. indeling KNVB klasse voldoende
uitdagen).
4.2 Algemene uitgangspunten bij het indelen van teams:
- V.V. Bergambacht streeft ernaar zowel de (meer) prestatief-competitieve voetballer als de
(meer) recreatieve voetballer te faciliteren. Hiervoor hanteert V.V. Bergambacht haar
selectiebeleid;
- De selectieteams zijn bedoeld om de beste jeugdspelers op een zo hoog mogelijk
amateurniveau te laten spelen;
- Het beleid van V.V. Bergambacht mag nooit leiden tot een onevenredige verdeling van
aandacht voor wel en niet selectiespelers. Wel kan de trainingsaanpak, -frequentie en
begeleiding variëren;
- Spelers worden in beginsel op leeftijd geselecteerd en daarna voor de selectieteams op
kwaliteit. V.V. Bergambacht kan spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie indelen of
spelers dispensatie verlenen (via de KNVB, maximaal drie spelers per leeftijdscategorie);
- Bij niet selectieteams in de jeugd wordt bij de indeling tevens rekening gehouden met sociale
aspecten, te weten klasgenootjes, vriendjes, broertjes of zusjes;
- Bij de samenstelling van teams wordt ook rekening gehouden met een logische teamindeling,
met andere woorden een verdeling tussen aanvallend en verdedigend ingestelde spelers,
keepers e.d.;
- In principe wordt een speler niet teruggeplaatst naar een lager elftal, tenzij bijzondere
omstandigheden daartoe aanleiding geven;
- Er worden geen selectiewedstrijden gespeeld; (wel oefenwedstrijden met nieuwe teams)
- Een elftal bestaat uit normaal uit minimaal 13 spelers en een zevental uit minimaal 8 spelers.
Procedure:
Aan het eind van het seizoen (maart/april) wordt door de technische commissie een voorlopige
indeling opgesteld die na overleg met de jeugdcommissie aan het eind van het seizoen (mei/juni)
bekend wordt gemaakt. Bij het vergaren van informatie over de individuele kwaliteiten van de
jeugdspelers moeten diverse bronnen worden benut: trainers, jeugdcoördinatoren en leiders. Naast
voetbaltechnische kwaliteiten wordt er dan gekeken naar inzet, motivatie, gedrag en
trainingsopkomst van het afgelopen seizoen.
Met deze voorlopige indeling wordt gestart in de beker competitie. Mocht er eventueel aanleiding
voor zijn dan kunnen er na de beker nog wijzigingen in de teams doorgevoerd worden. Dit na
onderling overleg tussen Technische commissie , Jeugdcommissie, trainers, en leiders.
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Ook dan wordt er naast voetbaltechnische kwaliteiten weer gekeken naar inzet, motivatie, gedrag en
trainingsopkomst van dat moment. Indien genoemde commissies en jeugdkaderleden er gezamenlijk
niet uitkomen beslist uiteindelijk de Technische commissie. (zie ook de jaarplanning)
4.3 Doorstromen en aanvullen van teams
Sterk gerelateerd aan de hiervoor genoemde indeling van teams is het doorstromen van jeugd. Er
wordt in de regel zoveel mogelijk gespeeld met leeftijdsgenoten c.q. spelers van een gelijk niveau.
Plezier, sociale, psychische, lichamelijke gelijkwaardigheid en voetbalmogelijkheden van het kind zijn
hierbij uitgangspunten. Normaal vindt doorstroming plaats op basis van leeftijd (per 1 januari van elk
jaar is hierbij de KNVB-regel)
Voor een uitgebreide toelichting op de leeftijdscategorieën zie document “Jeugdopleidingsplan versie
1.0 - juli 2016”, te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
Aanvullen van teams
Als teams op een wedstrijddag te weinig spelers hebben, kunnen zij een beroep doen op spelers van
andere teams die daar in beginsel gehoor aan moeten geven. Daarbij gelden de volgende
uitgangspunten:
- Aanvullingen worden geregeld tussen leiders en trainers onderling;
- Spelers worden nooit rechtstreeks door een leider van een ander team benaderd;
- Aanvullen gebeurt in eerste instantie vanuit de eigen categorie (b.v. D2 voor D1) en in tweede
instantie pas van onderaf, dus categorie overschrijdend (b.v. D1 voor C1);
- Aanvulling regelen dient ten laatste op de vrijdagavond voorafgaande aan de betreffende
speeldag te gebeuren (uitzonderingen daargelaten);
- Spelers die gevraagd worden vanuit andere teams moeten minstens één helft meevoetballen,
ook als deze reeds een volledige wedstrijd hebben gespeeld met hun eigen team;
- Problemen of vragen voor wat betreft aanvullingen kunnen gemeld worden bij de
jeugdcommissie.
4.4 Overgang naar de selectie
Jeugdspelers die in aanmerking komen om in de toekomst te worden geselecteerd voor de
seniorenselectie worden in overleg met de hoofdtrainer ingepast. Het uitnodigen van jeugdspelers
voor wedstrijden van V.V. Bergambacht 1 vindt plaats in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling
en mag nimmer het oplossen van bezettingsproblemen tot doel hebben. De inpassing vindt plaats op
basis van de volgende afspraken:
- De TC selecteert samen met de jeugdcommissie, de desbetreffende trainer en de hoofdtrainer
die spelers die voor inpassing selectie in aanmerking komen;
- In overleg met de trainer van het team waartoe de geselecteerde speler behoort wordt deze
uitgenodigd voor het bijwonen van trainingen en wedstrijden van de selectie;
- Indien een speler wordt uitgenodigd voor een wedstrijd van V.V. Bergambacht 1 bepaalt de
hoofdtrainer het aantal speelminuten. Deze zijn afhankelijk van de stand in de wedstrijd en het
belang van het resultaat van die wedstrijd. Bij vriendschappelijke wedstrijden speelt de
jeugdspeler altijd minimaal één helft;
- Jeugdspelers die voor hun eigen team zijn geschorst worden niet uitgenodigd voor een
wedstrijd van de selectie;
- Jeugdspelers die niet hebben getraind worden die week niet uitgenodigd voor de selectie.
Om de doorstroom van de A-jeugd naar de selectieteams (Zat 1 en Zat 2) te verbeteren gaat V.V.
Bergambacht voetballen met een team onder de 23. Met een elftal onder de 23 jaar (vanaf 18 jaar)
kunnen vooral de junioren wennen aan het senioren voetbal.

11

De spelers boven de 18 jaar kunnen een voorbeeld zijn voor de jongere spelers. Tevens krijgen de
selectietrainers een beter zicht op de talenten van V.V. Bergambacht.
Het elftal onder de 23 moet bestaan uit spelers van de A1, eventueel A2, Zat 1 en Zat 2 en worden
persoonlijk uitgenodigd. Het team onder de 23 gaat elk seizoen vanaf november t/m april zo’n 8
wedstrijden spelen in een kleine competitie op een maandag-, dinsdag- of woensdagavond.
Jeugdspelers die over moeten naar de senioren en die niet in aanmerking komen voor een inpassing
in de selectie worden geplaatst bij een van de lagere seniorenteams. Hierbij wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de voorkeur van de desbetreffende jeugdspeler en de behoefte van V.V.
Bergambacht. Als een speler nog niet rijp is voor de stap naar de senioren kan bij uitzondering
dispensatie aangevraagd worden (A-jeugd, JO19).

4.5 Meisjes en jongens
Volgens de doelstelling van de vereniging wil V.V. Bergambacht toegankelijk zijn voor zowel jongens
als meisjes, van F-pupil (JO9) tot en met A-junior (JO19). Het jeugdvoetbalbeleid is dan ook van
toepassing op alle jeugdleden, jongens én meisjes. In de praktijk bestaat er een aanzienlijk verschil
tussen het aantal spelende jongens en het aantal spelende meisjes. Daarom worden sommige zaken
voor het meisjesvoetbal anders ingericht, echter met hetzelfde doel voor ogen: plezier in het voetbal
en waar van toepassing doorgroeimogelijkheden.
Ten aanzien van het meisjesvoetbal worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Indien er voldoende meisjes zijn binnen een bepaalde leeftijdscategorie (eventueel met enkele
dispensatiespeelsters) wordt er een meisjesteam opgericht en ingeschreven voor de competitie;
- In het jeugdbestuur wordt een aparte meisjescoördinator aangesteld.
- Indien er binnen een bepaalde leeftijdscategorie niet voldoende meisjes zijn voor het oprichten
van een meisjesteam, dan is het voor meisjes in de leeftijdsgroepen D-, E- en F-pupillen mogelijk
om mee te spelen in een jongensteam. Bij de indeling in een team worden de normale regels in
acht genomen met betrekking tot leeftijd en spelniveau;
- Meisjes die meespelen in een jongensteam en, in overleg met de betreffende
ouders/verzorgers, een eigen kleedruimte willen, hebben hier recht op;
- Talentvolle meisjes hebben, in het belang van hun ontwikkeling, de mogelijkheid om mee te
spelen in het jongensteam dat het beste aansluit op hun eigen niveau.
- Ten aanzien van dispensatie wordt dit alleen door de TC /JC besloten.
4.6 Communicatie met ouders en spelers
Als er een onderwerp is dat regelmatig voor discussie zorgt bij een voetbalvereniging, dan is dat
ongetwijfeld het selectiebeleid en de doorstroming. Dit niet alleen bij spelers en het jeugdkader maar
zeker (of vooral?) ook bij de ouders. Ook met het vastleggen van selectiecriteria en randvoorwaarden
zal dit nooit veranderen. Het is onmogelijk om het iedereen volledig naar de zin te maken. Een
transparante teamindeling helpt daarbij, gesteund door een helder, doch voorzichtig selectiebeleid
en een goede communicatie.
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5 TAKEN EN VERANDWOORDELIJKHEDEN JC EN TC
Voor álle jeugdkaderfuncties geldt vanzelfsprekend dat men zich actief conformeert aan het
geldende jeugdvoetbalbeleid van V.V. Bergambacht en gemotiveerd is om het jeugdvoetbalbeleid uit
te voeren, op constructieve wijze te communiceren en verder te ontwikkelen in termen van kwaliteit,
plezier en prestatie.
De samenstelling van de JC en de TC is te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
5.1 Taken en verantwoordelijkheden van de Jeugdcommissie
- geeft leiding aan de gehele jeugdafdeling en draagt zorg voor een sportbeoefening conform de
doelstellingen en de daaraan verbonden voorwaarden van het jeugdvoetbalbeleidsplan;
- adviseert het hoofdbestuur in het beleid van de vereniging aangaande de jeugdafdeling;
- promoot de jeugdafdeling en initieert ledenwervingsactiviteiten;
- zorgt voor voldoende continuïteit in de begeleiding en werving van leiders;
- het signaleren van inhoudelijke knelpunten/problemen binnen teams tijdens het seizoen en
het ondersteunen van de leiders/trainers bij mogelijke oplossingen;
- evalueert het organisatorisch geheel met alle trainers, leiders en coördinatoren;
- onderhoudt contacten, communicatie en conflictbesprekingen met derden.
- het invulling geven aan het organisatorische jeugdbeleid en toezien op de naleving daarvan.

5.2 Taken en verantwoordelijkheden van de Technische Commissie
- het zorgdragen voor de opleiding, training en inhoudelijke ondersteuning van zowel de
bestaande als de toekomstige trainers en assistent trainers;
- adviseert het hoofdbestuur in het aanstellen van trainers;
- het signaleren van inhoudelijke knelpunten/problemen binnen teams tijdens het seizoen en het
ondersteunen van de leiders/trainers bij mogelijke oplossingen;
- evalueert het voetbal technisch geheel met alle trainers;
- begeleiden van de overgang van 7-tal naar 11-tal en van A-junioren naar de senioren;
- gefundeerde voorstellen doen omtrent samenstelling en indeling van de jeugdteams, ook wat
betreft speelniveau en de evaluatie van dit geheel;
- het invulling geven aan het technische jeugdbeleid en toezien op de naleving daarvan.
13

5.3 Taken en verantwoordelijkheden van jeugdkaderleden
Voorzitter JC
- Is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de jeugdafdeling;
- Het voorzitten van de vergaderingen van de jeugdcommissie en opstellen van de jaarplanning;
- Het actief benaderen van personen voor de diverse functies en taken binnen de jeugdafdeling;
- Heeft namens de JC zitting in het bestuur, is zodanig verantwoordelijk voor het wederzijds op
de hoogte houden van genomen beslissingen;
- Houdt zich op de hoogte van de gang van zaken binnen de jeugdafdeling door regelmatig
aanwezig te zijn bij activiteiten;
- Organiseert algemene informatieavonden (bijvoorbeeld leidersavond);
- Bezoekt regiovergaderingen bestemd voor de jeugdvoetbalafdeling.
Jeugdcoördinator JC (leeftijdscategorie E/F, C/D en A/B en meisjes),
(leeftijdscategorie JO9/JO11, JO13/JO15 en JO17/JO19 en meisjes)
- Is verantwoordelijk voor alle teams binnen de eigen leeftijdscategorie;
- Is mede verantwoordelijk voor de indeling van de teams binnen hun leeftijdscategorie;
- Is verantwoordelijk voor werving, opleiding en begeleiding van de leiders binnen hun
leeftijdscategorie (inclusief voorzitten van de leeftijdscategorievergaderingen!);
- Informeert de leiders over wedstrijdschema's, wijzigingen ten aanzien van wedstrijden,
afgelastingen etc.;
- Regelt in overleg met trainers en leiders vriendschappelijke trainingswedstrijden;
- Regelt een beker en medailles voor teams die kampioen zijn geworden;
- Voert de administratie voor de betreffende leeftijdscategorie (bijvoorbeeld uitgifte tassen en
trainingspakken);
- Bezoek regelmatig de trainingen.
Bovenstaande opsomming geeft al aan dat de taken van een jeugdcoördinator omvangrijk zijn. Dat
kan bij grotere leeftijdscategorieën een risico vormen voor de kwaliteit en de continuïteit. Daarom
kan bij grotere leeftijdscategorieën (E/F en C/D) worden overwogen om de jeugdcoördinator te laten
ondersteunen door een 2e jeugdcoördinator die bijvoorbeeld 1 categorie op zich neemt.
Jeugdcoördinator TC
- Is verantwoordelijk voor de advisering over en uitvoering van het voetbaltechnische deel van
het jeugdvoetbalbeleid;
- Is verantwoordelijk voor de indeling van de selectie- en recreatieteams voor alle
leeftijdscategorieën in samenwerking met de jeugdcommissie;
- Is verantwoordelijk voor het vaststellen van de tijden en velden van de trainingen voor alle
leeftijdscategorieën in samenwerking met de jeugdcommissie;
- Stuurt, begeleidt, stimuleert en corrigeert de jeugdtrainers A t/m F (JO19 t/m JO9) van selectieen recreatieteams;
- Heeft een actieve rol in het trainersoverleg;
- Heeft een ondersteunende rol in de vergaderingen van de jeugdcommissie;
- Volgt in ruime mate de trainingen en wedstrijden;
- Heeft aantoonbaar ruime ervaring met het trainen van jeugdteams in diverse
leeftijdscategorieën en heeft aantoonbare ervaring met jeugdvoetbal.
Secretaris JC
- Verzorgt de agenda en de verslagen van de vergaderingen van de JC en eventueel andere
bijeenkomsten;
- Verricht de gebruikelijke secretariaatswerkzaamheden en is postadres;
- Onderhoud de contacten met het secretariaat van de vereniging en de ledenadministratie
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Lid beleid en structuur
- Adviseert de JC en TC inzake beleid en structuur;
- Helpt bij het opzetten van het jeugdvoetbalbeleidsplan, het maken van doelen en een jaarplan.
Selectietrainers
Hieronder worden verstaan de trainers van F1 t/m A1 die binnen hun leeftijdscategorie het eerste
team zelf trainen, maar tevens verantwoordelijk zijn voor de training van de lagere teams.
- Zijn in bezit bij voorkeur van een KNVB-diploma (Pupillen Trainer of Junioren Trainer) of
bezitten ruime ervaring én stellen zich ten doel dit diploma binnen één seizoen te behalen;
- Helpen, aan de hand van het opleidingsplan, de spelers om zich maximaal te ontwikkelen;
- Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op
individueel niveau;
- Geven hun trainingen vorm op basis van kwaliteit, plezier en prestatie;
- Bereiden de trainingen voor en bespreken deze met de andere trainers binnen hun
leeftijdscategorie, zodat dezelfde oefeningen per leeftijdscategorie worden aangeboden;
- Staan andere trainers binnen hun leeftijdscategorie bij met raad en daad,
- Gaan geregeld kijken bij de trainingen van de lagere teams,
- Zijn aanwezig bij de leeftijdscategorievergaderingen en trainersoverleg (incl. teamindelingen).
Overige trainers
Hieronder worden verstaan de trainers die de lagere (niet selectie) teams trainen.
- Zijn in bezit bij voorkeur van een KNVB-diploma of bezitten ruime ervaring;
- Helpen, aan de hand van het opleidingsplan, de spelers om zich maximaal te ontwikkelen;
- Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op
individueel niveau;
- Geven hun trainingen vorm op basis van kwaliteit, plezier en prestatie;
- Bereiden de trainingen voor en bespreken de trainingen met de selectietrainer van de
leeftijdscategorie, zodat dezelfde oefeningen per leeftijdscategorie worden aangeboden;
- Zijn aanwezig bij de leeftijdscategorievergaderingen en trainersoverleg (incl. teamindelingen).
Keeperstrainer
- Beschikt over ruime theoriekennis en keeperservaring op hoog amateurniveau;
- Helpt, aan de hand van het opleidingsplan, de jeugdkeepers van F t/m D-pupillen en C t/m Ajunioren zich verder te ontwikkelen;
- Draagt op verantwoorde wijze zijn kennis en ervaring over op de jeugdkeepers.
- Zijn aanwezig bij de leeftijdscategorievergaderingen en trainersoverleg (incl. teamindelingen).
Leiders
- Stimuleren en begeleiden de spelers binnen hun team bij de ontwikkeling van lichamelijke,
sociale en emotionele vaardigheden;
- Zorgen ervoor dat de spelers van hun team qua houding en gedrag in en rond het veld de
algemeen geldende normen en waarden in acht nemen (incl. correct gebruik materialen);
- Zorgen ervoor dat de spelers in het juiste tenue op de wedstrijden verschijnen;
- Zorgen voor correcte afhandeling van spelerspassen, wedstrijdformulieren, wedstrijdverslagen
en teamgerichte communicatie tussen team en vereniging;
- Informeren spelers en ouders/verzorgers over wedstrijdschema's, wijzigingen ten aanzien van
wedstrijden, afgelastingen etc.;
- Regelen het vervoer door de ouders van de spelers naar uitwedstrijden en uittoernooien.
- Dienen als aanspreekpunt voor spelers en ouders/verzorgers.
- Bezoeken regelmatig de trainingen en zijn aanwezig bij de leeftijdscategorievergaderingen.
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5.4 Communicatie binnen de jeugdafdeling (vergaderingen)
Jeugdcommissievergaderingen:
- Doel: uitvoering jeugdbeleid
- Onderwerpen: alle zaken betreffende leeftijdscategorieën en/of de gehele jeugdafdeling zoals
teamindelingen, toernooien, evenementen, acties en zaken van en/of voor het bestuur etc.
- Frequentie: min. 6 x per jaar, zie jaarplanning
- Deelnemers: leden JC
- Voorzitter: voorzitter jeugdcommissie
- Verslag: jeugdsecretaris
Leeftijdscategorievergaderingen:
- Doel: bespreken gang van zaken in de teams en op de trainingen,
- Onderwerpen: alle zaken van betreffende de teams en/of individuele spelers, contacten met /
medewerking van ouders, opkomst / inzet trainingen, wedstrijden, gedrag etc.
- Frequentie: min. 6 x per jaar, zie jaarplanning
- Deelnemers: coördinatoren, trainers en leiders van betreffende leeftijdscategorieën
- Voorzitter: coördinator leeftijdscategorie A/B, C/D of E/F (JO19/JO17, JO15, JO13 of JO11, JO9)
- Verslag: coördinator leeftijdscategorie A/B, C/D of E/F (kan ook een lijstje of een mail zijn, geen
uitgebreid verslag)
Jeugdvoetbalbeleidsoverleg:
- Doel: tactisch overleg waarin bruikbaarheid, uitvoering en ontwikkeling van het
jeugdvoetbalbeleid worden besproken.
- Onderwerpen: punten komen vanuit JC en TC vergaderingen
- Frequentie: min. 2 x per jaar, zie jaarplanning
- Deelnemers: voorzitter JC , voorzitter TC en op uitnodiging JC /TC commissie leden,
bestuursleden en trainers.
- Verslag: indien gewenst aanpassingen van het jeugdvoetbalbeleidsplan.
Jaarverslag ten behoeve van de jaarlijkse ledenvergadering:
- Doel: verantwoording afleggen over afgelopen seizoen en bekend maken van plannen voor
komend seizoen;
- Onderwerpen: jeugdorganisatie en jeugdvoetbalbeleid, ontwikkelingen en /of leerpunten
afgelopen seizoen, actiepunten komend seizoen.
Leidersavond:
- Doel: met het volledige jeugdkader alle aspecten betreffende het jeugdvoetbal bij V.V.
Bergambacht bespreken, ideeën uitwisselen en suggesties voor verbetering van knelpunten
inventariseren;
- Onderwerpen: terugblik afgelopen periode, huidige stand van zaken ten opzichte van
jeugdvoetbalbeleid en jaarplan, uitdagingen voor de komende periode, plenair: discussie over
onderwerpen uit het jeugdvoetbalbeleid, eventueel via evaluatieformulieren individuele ideeën
en suggesties verzamelen
- Frequentie: jaarlijks in augustus;
- Deelnemers: alle jeugdcoördinatoren van de JC en TC, leiders, evt. trainers en bestuursleden.
- Voorzitter: voorzitter jeugdcommissie
- Verslag: jeugdsecretaris
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Trainersoverleg:
- Doel: vaststellen c.q. bijstellen van trainingsdoelen, trainingsschema's en op te lossen
uitvoeringsknelpunten in het licht van de doelstellingen;
- Onderwerpen: actielijst, terugblik afgelopen periode, afspraken voor komende periode,
uitvoerbaarheid jeugdvoetbalbeleid, wat verder ter tafel komt
- Frequentie:
o Augustus - kick off: kennismaken, technisch jeugdvoetbalbeleid, ambities en trainingsdoelen per leeftijdscategorie, houding en gedrag, rol TC komend seizoen;
o Januari - afspraken tweede seizoenshelft;
o Mei- evaluatie.
- Deelnemers: trainers en leden TC (indien gewenst enkele leden JC)
- Voorzitter: voorzitter technische commissie
- Verslag: indien gewenst door jeugdsecretaris
Contact tussen jeugdcommissie / technische commissie en spelers en ouders/verzorgers:
- gesprekken met trainers, leiders, jeugdcoördinatoren van de JC en de TC;
- schriftelijke informatie wordt hier onder andere verstaan:
o Informatie over de vereniging (o.a. via website);
o Gedragsregels (o.a. boekje normen en waarden en handleiding huishoudelijke en
gedragsregels van V.V. Bergambacht);
o Informatie over selectie en teamindeling (via email);
o Teaminformatie via de leider, trainer of jeugdcoördinator (via email, zie hieronder);
o Het jeugdvoetbalbeleidsplan.
Informatievoorziening teams:
Teamafspraken tussen leiders en spelers en ouders/verzorgers worden bij aanvang van het seizoen
schriftelijk gecommuniceerd via de mail en bevatten minimaal:
- Naam/adres/telefoonnummer/email/geboorte datum van teamspelers, trainers en leiders;
- Afspraken over verzamelen, vervoer uitwedstrijden, etc.;
- Afspraken over gedrag en controle hierop in kantine, kleedkamer, op en rond het veld;
- Aanwezigheid en gedrag van ouders/verzorgers;
- Douchen en opruimen van de kleedkamer;
- Afspraken over trainingen;
- Afspraken over afmelden en afgelastingen;
- Instellen teamapp.

5.5 Werving en opleiding van jeugdkader
Naast het actief beoefenen van de voetbalsport is er ook behoefte aan veel vrijwilligers. Momenteel
is sprake van een situatie waarin een groot deel van het jeugdkader (leiders, trainers, leden van de
jeugd- en technische commissie) bestaat uit eigen (oud)leden. In de begeleiding is een aantal (oud)
voetballers actief, iets wat de voetbalkwaliteit en -beleving ten goede komt. Trainers en leiders
hebben een belangrijke taak. Daarom is het ook zo belangrijk dat zij hierin zowel op het gebied van
organisatie, als op technisch vlak, goed ondersteund en begeleid worden.
In zijn algemeenheid geldt, dat de vereniging er naar streeft om taken en functies zoveel mogelijk
te laten aansluiten bij het talent, de capaciteit en de interesse van de persoon of personen die de
taak of taken vervullen.
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Wij zoeken jeugdkaderleden die:
- enthousiast en gedreven zijn;
- een positieve instelling hebben met geduld en realiteitszin;
- een voorbeeldfunctie voor de vereniging vervullen en uitdragen;
- tegen een stootje kunnen;
- willen én kunnen werken in een vrijwilligersorganisatie;
- consequent zijn qua discipline en zelfdiscipline;
- goed om kan gaan én kan communiceren met de jeugdleden en het jeugdkader.
Werving:
Wij vinden het van groot belang dat mensen op hun talenten worden aangesproken en dat ze dus
niet worden gevraagd voor iets waar ze geen talent, tijd of zin in hebben. Bij werving is het dan ook
zaak om de voordelen en/of uitdaging van een taak in de vereniging te beklemtonen. Je vraagt niet
alleen inzet, maar je biedt ook wat. Dit kan zijn een stukje ontplooiing en leiderschap, sociale en
bestuurlijke vaardigheden etc.
De volgende zaken spelen een rol bij de werving:
- persoonlijke benadering (dit blijkt in de praktijk verreweg het beste te werken);
- uitleg van de taak, communiceer helder en duidelijk wat je van de mensen verwacht;
- benadruk dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan draaien;
- benadruk de voordelen van betrokkenheid bij de vereniging;
- zorg voor begeleiding en van tijd tot tijd voor een stukje waardering.
Opleiding:
V.V. Bergambacht stimuleert individuele ontwikkeling van het jeugdkader. Vrijwilligers en
jeugdspelers met de ambitie en motivatie om zich verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld jeugdtrainer
of jeugdscheidsrechter) kunnen hierbij door de vereniging worden gefaciliteerd en ondersteund,
bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage in de kosten van een KNVB-opleiding en/of in de vorm van
interne coaching. Hierover worden altijd individuele afspraken gemaakt tussen vrijwilliger,
jeugdspeler en bestuur.
De coördinatie van de opleidingsactiviteiten berust bij de technische commissie.
Trainers:
Het vinden van gekwalificeerde trainers is niet altijd eenvoudig. Trainers zijn, al geldt dat voor
jeugdtrainers over het algemeen in iets mindere mate, slechts passanten. Men is slechts voor een
beperkt aantal jaren aan de vereniging verbonden. De keerzijde van het werken met vrijwilligers is
dat het moeilijk is om dan aan de kwaliteitseisen te voldoen. Daarom is het van belang dat V.V.
Bergambacht investeert in het opleiden van haar eigen trainers.
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6 OVERIGE ZAKEN M.B.T. DE UITVOERING VAN HET JEUGDVOETBALBELEID
6.1 Financieel
Jeugdafdeling heeft geen budget. Jaarlijks terugkerende uitgaven zijn opgenomen in de
verenigingsbegroting. Aan het eind van ieder seizoen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, bij de
behandeling van het jaarplan, worden budgetaanvragen voor komend seizoen behandeld.
Hieronder vallen onder andere:
- Kleding voor jeugdspelers;
- Trainingsfaciliteiten waaronder trainingsballen, pionnen, hesjes etc.;
- Wedstrijdfaciliteiten waaronder wedstrijdballen;
- Geplande activiteiten.
Alle opbrengsten uit acties door de jeugd worden gedaan, zoals de boterletteractie, grote clubactie
en statiegeldflessenactie, worden meegenomen op de verenigingsbegroting.
Uitgangspunt van het jeugdbeleid is dat de continuïteit van het jeugdvoetbal wordt geborgd vanuit
de verenigingsbegroting.
6.2 Materialen en accommodatie
V.V. Bergambacht beschikt over clubtenues (trainingspakken , shirts en tassen) voor al haar
jeugdteams. De clubtenues worden gefinancierd door sponsoren. De trainingspakken en tassen
worden aan het begin per speler uitgegeven en moeten aan het einde van elk seizoen weer worden
ingeleverd. Het is en blijft een zorg hoe er met deze ter beschikking gestelde spullen wordt
omgegaan. De shirts worden na elke wedstrijd op de vereniging in wasmanden gedaan en worden
door de vereniging gewassen. De clubtenues mogen alleen op wedstrijddagen worden gebruikt.
Per team worden voor de leiders windjacks ter beschikking gesteld.
Naast kleding zijn er voor ieder team ten minste drie intrapballen. Ook kan ieder team beschikken
over een waterzak en drinkbidon. Deze spullen kunnen na gebruik kunnen op de vereniging in een
eigen (team)kast worden achter gelaten.
De uitlevering van deze materialen vindt aan het begin van het seizoen plaats door de voor de
materiaalvoorziening verantwoordelijke functionaris aan de leiders. De leiders dragen de
verantwoordelijkheid voor de beschikbaar gestelde materialen. Deze worden aan het eind van het
seizoen weer ingeleverd bij de materiaalvoorziening.
6.3 Nevenactiviteiten voor jeugdspelers
Naast trainingen en wedstrijden, wil V.V. Bergambacht haar jeugdleden meer bieden. Tal van
aanvullende activiteiten worden georganiseerd rond het jeugdvoetbal, zie onderstaande opsomming.
-

Zaalvoetbaltoernooi tijdens winterstop: om de jeugdspelers ook gedurende de winterstop in
staat te stellen te voetballen, wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een
zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie (organisatie door TC);
- Tentenkamp: E + F, JO9 en JO11 (organisatie door activiteitencommissie);
- Voetbalinstuif: E + F met vriendjes en vriendinnetjes (organisatie door activiteitencommissie);
- Sinterklaasfeest: E + F (organisatie door activiteitencommissie);
- Nachtvoetbal: D t/m A, JO13 t/m JO19 (organisatie door activiteitencommissie);
- Deelname aan toernooien : Vaak zijn toernooien voor jeugdspelers een feest op zich. Daarom
nemen alle jeugdteams in het voorjaar deel aan minimaal één, doch bij voorkeur twee
toernooien deel (organisatie door toernooicommissie).
Alle activiteiten zijn ook te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
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6.4 Gezondheid
Elke leeftijdscategorie heeft zijn voetbalkenmerken, fysiek en sociaal. Trainers passen de
oefenstof aan de leeftijdscategorie. De trainers zijn door de technische commissie geïnformeerd over
de leeftijdskenmerken per groep en het beschermen van de spelers. Hun taak is om te zorgen voor
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de spelers die aan hen zijn toevertrouwd. Dit vraagt
constante waakzaamheid en vooruitdenken. Aandachtspunten daarbij zijn:
-

-

-

Bescherming rond de wedstrijd en/of training
o Weersomstandigheden en bespeelbaarheid van het veld;
o Gedrag spelers onderling en publiek;
Bescherming tijdens de wedstrijd en/of training
o Alle spelers voldoende laten meespelen en betrekken van alle spelers bij het spel;
o Oververmoeide of geblesseerde speler wisselen en blessures voorkomen;
o Monsterscores positief/negatief voorkomen en sportief gedrag bevorderen en belonen;
Bescherming/verzorging persoonlijk
o Goede warming-up en hersteld zijn van een blessure;
o Persoonlijke hygiëne en douchen na de wedstrijd;
o Voetbalschoenen en scheenbeschermers goed aandoen en goed aankleden;
o Op tijd rust nemen en goede conditie;
o Geen sieraden dragen tijdens de training/wedstrijd.
o Discipline en zelfbeheersing bijbrengen en goede leefgewoontes;

Hierin vervullen de trainer en de leider een belangrijke rol. De trainer en leider kan tijdens de
wedstrijd en/of training ook als verzorger moeten optreden. Bij ernstige blessures is het verstandig
deskundige hulp in te schakelen (arts). Ook bij op het oog minder ernstige blessures is altijd
voorzichtigheid geboden.

6.5 Normen en waarden
Als club hebben we een aantal principes die we erg belangrijk vinden om na te streven. Deze
principes of basis waarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze
vormen de pijlers waarop V.V. Bergambacht functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons
dagelijks handelen. Die basiswaarden van V.V. Bergambacht zijn:
- Plezier
- Respect
- Verantwoordelijkheid
- Ontwikkeling
- Betrokkenheid
- Sociaal & sportief
Voor een uitgebreide toelichting op normen en waarden bij V.V. Bergambacht zie document “Normen
en Waarden V.V. Bergambacht”, te vinden op de website van V.V. Bergambacht.
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7 BIJLAGEN
7.1 Jaarplanning
Elk seizoen komen veel dezelfde zaken terug. Om zo effectief mogelijk te kunnen werken en geen
onderdelen te kunnen vergeten, wordt voor elk nieuw seizoen vooraf een jaarplanning gemaakt.
Hierin staan onder andere de data van de wedstrijden, vergaderingen, activiteiten, toernooien etc.
Voorbeeld jaarplanning:

7.2 Downloads
Op de website van V.V. Bergambacht (http://www.vvbergambacht.nl) zijn de documenten te vinden
die in dit Jeugdvoetbalbeleidsplan worden genoemd:
Jeugdopleidingsplan versie 1.0 - Juli 2016,
Handleiding voor Jeugdleiders F- en E-pupillen (JO9 en JO11),
Van E- naar D-pupillen (van JO11 naar JO13),
Huishoudelijke en Gedragsregels van V.V. Bergambacht,
Normen en Waarden V.V. Bergambacht.
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