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Voorwoord
Het Jeugdbeleidsplan van V.V. “Steenbergen” beschrijft de uitgangspunten voor het jeugdbeleid en de
uitwerking hiervan, bestaande uit een tweetal onderdelen, t.w.:


Jeugdbeleid en de organisatiestructuur.
Met de beleidsuitgangspunten en organisatorische structuur, inclusief taken en bevoegdheden.



Technisch beleid.
Een beleidsvisie per leeftijdscategorie en richtlijnen voor het uitvoeren van de voetbalvisie en te
hanteren spelsysteem.

Daarnaast is het jeugdbeleidsplan een praktische handleiding voor trainers en leiders met
aandachtspunten voor de training en begeleiding van de elftallen.
Enerzijds willen we richting geven aan de dagelijkse beslissingen en anderzijds helderheid verschaffen
hoe we met elkaar om willen gaan en wie waarvoor aanspreekbaar is.
Dit beleidsplan is een levend document en wordt regelmatig geëvalueerd, waarbij jouw suggesties van
harte welkom zijn.
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1. Visie op voetbal V.V. “Steenbergen”
Doelstellingen
V.V. “Steenbergen” streeft er naar iedereen in staat te stellen op zijn of haar niveau te voetballen en
daardoor het voetbalplezier te ervaren. De Jeugdcommissie stelt zich als doel om een ‘een optimale
omgeving te creëren waarbinnen de jeugd zich kan ontwikkelen als voetballer en als mens’
Deze doelstellingen worden bereikt door:


Het ontwikkelen van een sportieve houding, zowel op prestatief als recreatief niveau;



Vreugde en beleving in het bezig zijn met voetbal als teamsport;



Het bevorderen van sportiviteit door een goede begeleiding van trainers en leiders gedurende de
gehele jeugdopleiding;



Het bevorderen van de onderlinge band van de jeugd, o.a. door het organiseren van
nevenactiviteiten;



Zorg te dragen voor een zo goed mogelijke begeleiding op technisch en sociaal vlak voor de leden
van een team of het individu, in samenwerking met ouders, verzorgers en leiders;



Het realiseren van een gezellige vereniging enerzijds om de binding te versterken met leden en
oud-leden en anderzijds de communicatie tussen leden te vergemakkelijken;



Continue aandacht voor een goede verstandhouding tussen leiders, trainers, leden en
ouders/verzorgers;



Het verhogen van het prestatieniveau van de individuele speler door enerzijds een verbetering van
het technische beleid en anderzijds het opbouwen van een kwalitatief zo sterk mogelijk technisch
kader;



Het verhogen van het collectieve prestatieniveau, met voetballers uit de eigen opleiding, van de
jeugd standaardteams richting een brede seniorenselectie;



Het op peil houden van het bestaande (jeugd)ledenbestand, door spelers te binden en door nieuwe
leden die zich spontaan aanmelden omdat ze graag bij V.V. “Steenbergen” willen voetballen.

In meer praktische zin betekent deze visie:


Plezier
Plezier in het spel staat centraal.
Een goede sfeer rondom het voetbal maakt dat de jeugd graag bij V.V. “Steenbergen” wil
voetballen.



Opleiding
Kwalitatief goede trainers.
Een herkenbare, attractieve speelstijl, waarin in principe het scoren van doelpunten sterker wordt
benadrukt dan het voorkomen ervan.
Jeugdspelers krijgen de kans om zich te ontwikkelen.
Het belang van (de ontwikkeling van) de individuele speler gaat daarbij boven het belang van het
collectief.
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Niveau
V.V. “Steenbergen” streeft het hoogst mogelijke niveau na in prestatieve zin, zonder dat dit ten
koste gaat van minder getalenteerde spelers.
Dit streven heeft een positieve uitwerking op jeugdspelers en versterkt de betrokkenheid bij de
vereniging.



Uitstraling
V.V. “Steenbergen” heeft Gezond Verstand hoog in het vaandel, niet alleen van spelers en
begeleiding, maar ook van ouders en supporters.
Dit betekent o.a. het accepteren van beslissingen van de scheidsrechter en het respecteren van
tegenstanders en hun supporters. Zij zijn immers ook trots op hun eigen club.
Het resultaat moet zijn dat een ieder graag bij de voetbalvereniging V.V. “Steenbergen” op bezoek
komt en zich welkom voelt.

Het creëren en het behouden van ‘voetbalplezier’ als hoogste doel binnen de vereniging betekent
overigens niet dat alles wat met voetballen te maken heeft, leuk en plezierig is. Het is bijvoorbeeld niet
leuk om vaak te verliezen of om te trainen bij ‘hondenweer’. Niettemin zijn juist dan het behoud van de
sfeer in de groep en de discipline die uiteindelijk bijdragen aan het voetbalplezier.
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2. Organisatiestructuur Jeugdcommissie
Doel van de Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie heeft zoals gezegd de doelstelling ‘een optimale omgeving te creëren waarbinnen
de jeugd zich kan ontwikkelen als voetballer en als mens’.
Om het gewenste niveau te realiseren is het van belang een voldoende aanbod van spelers te hebben
in elke leeftijdscategorie, juist dan bestaat de mogelijkheid om te selecteren en spelers op (nagenoeg)
een zelfde niveau bij elkaar te brengen. Dat is voor elke speler, los van zijn kwaliteiten, belangrijk.
Samenstelling
De Jeugdcommissie bestaat uit leden, die na benoeming worden aangemeld bij het bestuur.
De leden kunt u vinden in het Infoboek welke jaarlijks wordt geactualiseerd.
Hun functies staan vermeld is Bijlage I: Functies Jeugdcommissie.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Jeugdcommissie


Vorm geven aan het jeugdbeleid;



Verantwoordelijk voor het technische jeugdbeleid en vormt een commissie die het technische
beleid vorm geeft en bewaakt (trainings- én wedstrijdniveau);



Werkzaamheden van het wedstrijdsecretariaat van de jeugd;



Ontwikkeling en/of ondersteuning van activiteiten ten behoeve van een goed en sociaal
verenigingsleven. Zelf of in samenwerking met de Mini-Supportersvereniging;



Regelmatige aanwezigheid bij thuis- en uitwedstrijden van de jeugdteams;



Commissieleden zijn aanwezig bij Jeugdcommissievergaderingen; waarbij zij verslag doen van hun
verantwoordelijkheden;



Gelijk aan alle commissies legt ook de Jeugdcommissie haar verantwoordelijkheid af aan het
bestuur. De JC draagt nadrukkelijk ook een eigen verantwoordelijkheid voor de aan haar
gedelegeerde taken;



De commissie handelt niet in strijd met de statuten en Huishoudelijk Regelement van de Voetbal
Vereniging “Steenbergen”.

7

3. Overlegstructuren Jeugdcommissie
3.1

Vergaderingen en planning

De Jeugdcommissie (JC) vergadert in principe één keer per maand in de bestuurskamer van de
vereniging.
De JC zorgt jaarlijks voor een jaaragenda, waarop vergaderdata staan vermeld en er activiteiten zijn
gepland. Deze agenda wordt opgesteld in overleg met hun leden of volgens andere afspraken door het
bestuur en overige commissies.

3.2

Voorstel tot aanpassing jeugdbeleid

3.3

Overleg bestuur

Indien een lid van de vereniging (geen lid van de JC) een voorstel tot aanpassing indient, zal hij/zij het
voorstel schriftelijk moeten indienen en zo nodig het voorstel mondeling moeten toelichten bij de
Jeugdcommissie. De eventuele wijziging zal z.s.m. bekend worden gemaakt. De Algemeen Coördinator
zal de indiener op de hoogte brengen van de genomen beslissing.

Het maandelijks overleg dat tussen Bestuur en JC plaatsvindt, zorgt er voor dat belangrijke snel
geregeld kunnen worden en niet langer blijven liggen dan nodig.
Voor beide partijen moet het duidelijk zijn wie welke functie en taken heeft zodat daarover geen
misverstanden zijn.
De notulen van elke JC-vergadering worden door de Algemeen Coördinator verstrekt aan de
secretaris van het bestuur.
Naar behoefte vindt er breed overleg plaats. Hier komen algemene zaken aan de orde, toekomstvisie,
beleid etc. Bij dit overleg zijn aanwezig het Dagelijks Bestuur en een delegatie van de JC. De planning
wordt meegenomen in het jaaroverzicht van het Bestuur. De algemene jaarplanning voor de jeugd is
terug te vinden in Bijlage II.

3.4

Jaarlijks terugkerende activiteiten

De activiteiten bestaan uit twee onderdelen:


Algemene activiteiten
Activiteiten naast het voetbal (Mini-Supportersvereniging);
Opstellen jaarplanning.

▫
▫


3.5

Toernooien
▫ 4 tegen 4;
▫ Zaalvoetbal competitie voor alle jeugdteams;
▫ Voetbal toernooien gedurende het jaar (overleg wedstrijdsecretariaat, teamleiding en
Toernooi Commissie);
▫ Jeugdzomeravondvoetbal.

Activiteitencommissie

Gezelligheid en ontspanning zijn een natuurlijk onderdeel voor de realisatie van het jeugdbeleidsplan.
De Mini-Supportersvereniging heeft deze taken op zich genomen en ontwikkelt en organiseert deze,
waarbij de stimulerende en actieve steun van de (jeugd)leiders en trainers zeer belangrijk is.

8

4. Technisch beleid
4.0

Inleiding

Binnen de Jeugdcommissie is een Technische Commissie (TC) voor de jeugd samengesteld die samen
met de Jeugdcommissie, teambegeleiders en trainers op organisatorisch en opleidingskundig gebied
een succesvolle doorstroming naar het seniorenvoetbal bevordert en als voornaamste taak heeft de
voetbalvisie van onze vereniging te bewaken.
De vereniging stelt zich primair ten doel om voor iedereen zo veel mogelijk voetbalplezier te creëren,
hetgeen inhoudt dat alle voetbaltechnische aspecten en nevenactiviteiten hier direct dan wel indirect
een bijdrage aan dienen te leveren. We voetballen, omdat we dat leuk vinden, dat staat voorop.
Om de visie te kunnen bewaken, is het allereerst van groot belang om deze visie breed uit te dragen.
Een belangrijke rol hierbij zijn de trainers, die achter deze visie moeten staan.
Het is niet de bedoeling van de Technische Commissie om deze trainers strakke trainings-richtlijnen te
geven. Wel zal het zo moeten zijn dat men werkt in het belang van en volgens de visie van
V.V. “Steenbergen”.
In onze visie staat de voetbalopleiding centraal waarbij overigens niet alleen wordt beoogd dat andere
aspecten, zoals gezelligheid, ontspanning e.d. naar de achtergrond verdwijnen.

4.1

Samenstelling

De samenstelling van de Technische Commissie kunt u vinden op de website www.vvsteenbergen.nl
onder de button “vereniging” en vervolgens “commissies”.
Bij de samenstelling van de TC wordt ervan uitgegaan dat de leden een belangrijke bijdrage kunnen
leveren ten aanzien van de technische aspecten van de voetbalsport, het opvoedkundige karakter en/of
de kwaliteiten bezit om leiding te kunnen geven in de vereniging.
Belangrijke voorwaarde is dat hij of zij over voldoende tijd kan beschikken om de werkzaamheden
goed te kunnen uitvoeren.

4.2

De doelstelling van de Technische Commissie

Het primaire doel van de TC is het doen uitvoeren en bewaken van de voetbalvisie.

4.3

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden










Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het technische beleid, waarbij wijzigingen
en/of aanpassingen in het beleid ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Jeugdcommissie;
Behandelt en/of beslist over alle technische zaken voor de jeugd;
Is voor het gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan de Jeugdcommissie c.q.
Algemeen Coördinator;
Gedurende het voetbalseizoen overlegt TC minimaal tweemaandelijks;
Overleg met trainers en teambegeleiders zal minimaal tweemaal per seizoen plaatsvinden;
Bezoeken van wedstrijden en trainingen van alle categorieën (A t/m K – JO19 t/m JO7);
Technisch begeleiden van trainers;
De TC evalueert het kader van de selectieteams regelmatig;
De TC zorgt voor voldoende scholing van het kader van de selectieteams.
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4.4

Overlegstructuur

De Technische Commissie voert regelmatig overleg met elke lichting van de jeugdopleiding, waaronder
leiders en trainers van deze teams. De TC is tevens het aanspreekpunt namens de JC voor technische
zaken binnen de jeugd.
Het doel van dit overleg is het bespreken van organisatorische zaken, welke kunnen worden
aangedragen door zowel de TC, als door de betreffende trainers en leiders, te weten:
 Knelpunten binnen het team;
 Mutaties in spelers;
 Uitwisseling tussen teams onderling;
 Oefenstof voor trainingen;
 Activiteiten die voor de betreffende lichting worden georganiseerd;
 Voorbereiding selecties voor het nieuwe seizoen;
 Langdurig geblesseerden;
 Bespreken van technische punten tussen de trainers binnen de lichting;
 Aandachtspunten in de trainingen;
 Gedrag van spelers of ouders;
 Enz.
De deelnemers aan het overleg zullen door de TC worden uitgenodigd met het verzoek eventuele
agendapunten bijtijds in te dienen. De agenda zal ruimschoots voor de bijeenkomst aan iedere
deelnemer worden toegezonden.
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5. Gezond
5.1

Verstand

Mentaliteit

Mentaliteit is meer dan een voorbeeldige wedstrijdinstelling en de wil om te winnen.
Het is ook een eigenschap die van belang is in de hele beleving die nodig is om te slagen als voetballer.
Zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, tegenslagen overwinnen, jezelf blijven, een goede
wedstrijdvoorbereiding, veel trainingsarbeid willen verrichten, lef tonen maar wel sociaal en collegiaal
in de spelersgroep en loyaal aan de club zijn, alles behoort tot mentaliteit.
Natuurlijk hangt het karakter af van hoe ieders persoonlijkheid zich ontwikkelt.
De aandacht voor het individu kan nog worden geïntensiveerd door gericht te werken aan mentale en
fysieke training.
De grote kracht van de vereniging is altijd het “wij”-gevoel geweest. Dat willen we graag behouden en
daaraan moet voortdurend worden gewerkt.

5.2

Gezond

Verstand

Met Gezond Verstand wil V.V. “Steenbergen” een wezenlijke bijdrage leveren om goed gedrag op en
rondom de voetbalvelden te stimuleren en te waarborgen en ongewenst gedrag te voorkomen en te
bestrijden. Het stimuleert ieder lid, ouder, vrijwilliger of bezoeker om elkaar op fatsoenlijke wijze aan
te spreken op positief of op niet gewenst gedrag.
Belangrijk hierbij is een goede communicatie en een breed draagvlak onder alle leden van de
vereniging voor het “gezond verstand” en net als bij alles geldt ook hier:

“Verander de wereld, begin bij jezelf”
Je hebt altijd een keuze.
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6. Trainingsrichtlijnen per leeftijdscategorie
6.1

K- en F-pupillen (JO7 t/m JO9)


Richtlijnen voor de Kabouters zijn nog niet opgenomen i.v.m. een mogelijke overstap van
het 7 tegen 7 naar 4 tegen 4 speelsysteem.
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6.2

E-pupillen (JO10 + JO11)

13

6.3

D-pupillen (JO12 + JO13)

14

6.4

C-junioren (JO14 + JO15)

15

6.5

B-junioren (JO16 + JO17)

16

6.6

A-junioren (JO18 +JO19)
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7. Selectieprocedure
7.1

Begin selectieprocedure

In principe start de selectieprocedure al aan het begin van het seizoen.
Trainers, jeugd coördinatoren en leden van de Technische Commissie bekijken wedstrijden om zo een
goed beeld te krijgen van de spelers die binnen V.V. ‘’Steenbergen’’ actief zijn.
Om spelers gedurende het seizoen al de mogelijkheid te geven om mee te trainen met een hoger elftal
is er in november een evaluatiemoment. Deze evaluatie heeft als doel om de spelers te inventariseren,
die in aanmerking komen om mee te trainen met een hoger team binnen de eigen leeftijdscategorie of
soms in een leeftijdscategorie hoger.
Het overplaatsen van spelers, gedurende het seizoen, wordt in principe niet gedaan tenzij de situatie
hierom vraagt. De beslissing ligt bij de Technische Commissie en de Jeugdcommissie.
Samen maken zij i.s.m. de trainers de keuze om een speler terug te zetten of juist door te schuiven
naar een hoger team. Dit laatste kan alleen wanneer een speler op basis van inzet, gedrag en kwaliteit
het verdiend om hoger te gaan spelen/trainen. Zo kan bijvoorbeeld een D-pupil meetrainen met de D1
(JO13-1) en in uitzonderlijke gevallen kan een D1 speler mee trainen met de C1 (JO15-1, altijd in
overleg met de speler zelf en zijn/haar ouder/verzorger). Trainers van de lagere teams moeten wel
goed beseffen dat het niveau van de selectieteams vaak veel hoger ligt dan dat van de lagere teams,
waardoor een stap naar een hoger team niet zomaar gemaakt is.

7.2

Meetrainen met een hoger team/leeftijdscategorie (D en hoger)

Indien een speler binnen de D-, C-, B- of A-leeftijdscategorie (JO13 t/m JO19) duidelijk meer uitdaging
nodig heeft, moet hem de mogelijkheid worden geboden om, na de winterstop, mee te trainen met
een hoger team/leeftijdscategorie. Dit gebeurt in principe 1 keer per 2 weken, of in goed overleg 1
keer per week. Zo kan een speler van de C2 (JO15-2) bijvoorbeeld meetrainen met de C1 (JO15-1) of
B2 (JO17-2). De trainers en/of leden van de Technische Commissie moeten die aangeven. In november
worden deze aanbevelingen doorgenomen tijdens de evaluatie. In samenwerking met trainers,
coördinatoren en Technische Commissie wordt een advies uitgebracht over het mee trainen na de
winterstop, waarna in overleg met de speler/ouders wordt bekeken of dit gewenst is.
7.3
Wie maken de selecties?
Veel ouders vinden dat hun kind voldoet aan de criteria om in een selectieteam te kunnen spelen.
Omdat het spelen in een selectieteam een uitzondering is, is niet iedere ouder geschikt om dit te
kunnen beoordelen.
Om tot een eerlijke indeling te komen, wordt vanuit de Technische Commissie intern gescout. De leden
van de Technische Commissie beoordelen samen met de selectietrainer of een speler in aanmerking
komt voor een selectie elftal.

7.4

Teams bij elkaar houden

7.5

Indeling voor het nieuwe seizoen van de teams

Bij de lagere pupillen- en juniorenteams komt het vaak voor dat teams bij elkaar willen blijven.
Hier wordt, zoveel mogelijk, rekening mee gehouden.
Spelers die individueel boven het niveau van de groep uitsteken, krijgen wel de mogelijkheid om naar
een hoger team te gaan. Teams die bij elkaar willen blijven, kunnen dit kenbaar maken bij de
jeugdcoördinator, die dit binnen de Technische-/Jeugdcommissie zal bespreken.

Gedurende het seizoen is door trainers, leiders, jeugd coördinatoren en de leden van de Technische
Commissie een goed beeld verkregen van de kwaliteiten van de jeugdspelers van V.V. ‘‘Steenbergen’’.
De V.V. ‘’Steenbergen’’ heeft de selectieteams A1 (JO19-1), B1 (JO17-1), C1 (JO15-1), D1 (JO13-1), E1
(JO11-1), E3 (JO10-1) en F1 (JO9-1). Deze teams worden als eerste ingedeeld om vervolgens
stapsgewijs de overige teams samen te stellen.
De selectieteams bij de ABCD-jeugd (JO19 t/m JO13) worden samengesteld door de selectietrainers.
Als onafhankelijke trainers weten zij welke selectiespelers zij nodig hebben om te komen tot het meest
geschikte elftal om mee te presteren. De leden van de Technische Commissie en Jeugdcommissie
hebben hierin een adviserende stem. In uitzonderlijke gevallen kan de Jeugdcommissie een beslissing
nemen en/of terug draaien, die door de selectietrainer(s) zal moeten worden geaccepteerd.
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Waar V.V. ''Steenbergen'' bij de ABCD selectie-elftallen (JO19 t/m JO13) beschikt over onafhankelijke
trainers, is dit bij de E-/F-pupillen (JO11 t/m JO9) meestal niet het geval. De selecties van E & F
worden in overleg tussen trainers, jeugd coördinator en de Technische Commissie samengesteld.
Naast een actieve rol heeft de Technische Commissie hier een beslissende rol.
De concept-indeling voor het komende seizoen is eind april klaar, waarna deze conceptindeling in mei
afrondend wordt besproken met de betrokken trainers/leiders, jeugd-coördinatoren en de Technische
Commissie. In juni wordt de definitieve indeling bekend gemaakt aan de trainers, die dit vervolgens
kunnen delen met de spelers/ouders.
Uitgangspunten:
F1 selectie
tweedejaars F-spelers (JO9).
E3 selectie
eerstejaars E-pupillen (JO10 - spelen in de schaduw hoofdklasse).
E1 selectie
tweedejaars E-pupillen (JO11 - in principe de E3 van het voorgaande seizoen).
 D1/C1 selectie 13 veldspelers en 1 keeper (JO13 + JO15).
 B1/A1 selectie 15 veldspelers en 1 keeper (JO17 + JO19).
 JC bepaalt op basis van beschikbare spelers hoeveel spelers per team ingedeeld gaan worden.
 Doorstroming naar een hogere leeftijdscategorie kan uit oogpunt van prestaties gewenst zijn.
Indien de speler dit zelf ook wil kan de Technische Commissie, op basis van hun bevindingen,
hier een beslissing in nemen.
 Indien een jeugdteam te weinig spelers heeft, is doorschuiven van spelers uit een lagere
leeftijdscategorie soms noodzakelijk.
Dit in goed overleg met trainers/leiders en spelers/ouders.
 In de maanden mei/juni is de mogelijkheid, in overleg met de wedstijdcoördinator, om met de
nieuwe groep een aantal oefenwedstrijden af te werken.

7.6

Communicatie met spelers en ouders

Communicatie na de selectieprocedure is zeer belangrijk, omdat ons selectiebeleid voor trainers,
spelers én ouders helder moet zijn.
De huidige trainer is dan ook verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van spelers/ouders over
het team waarin hij/zij het jaar daarop uitkomt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van onze website
www.vvsteenbergen.nl met een speciaal formulier waarmee spelers/ouders aanvullende vragen kunnen
stellen over de indelingsbeslissing.
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8. Aanvullende procedures
8.1

Afstaan van spelers binnen het jeugdvoetbal

Het afstaan van spelers aan een hoger team kan alleen indien het lager geklasseerde team de
beschikking heeft over meer spelers dan gebruikelijk is, te weten:












Minimaal beschikking over 11 veldspelers en 1 keeper (Pupillen 7 veldspelers / 1 keeper).
Bij een tekort aan spelers moet de trainer / leider uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
wedstrijd zijn collega vragen naar spelers.
▫ De trainer / leider geeft aan voor welke positie
De eigen trainer / leider informeert z.s.m. de spelers die worden afgestaan:
▫ welk team, welke leider
▫ waar en wanneer melden
▫ waar spelen
In principe worden alleen spelers afgestaan die het volgende seizoen over kunnen gaan naar
een hoger team, waarbij gelet wordt op:
▫ Leeftijd
▫ Capaciteit
▫ Kwaliteit
Aan beide trainers/leiders de verantwoordelijkheid om de afgestane speler te enthousiasmeren.
In uitzonderlijke situaties kunnen andere teams gevraagd worden een speler te leveren aan of
het vragende of het leverende team (bijv. B1 (JO17-1) vraagt C1 (JO15-1); C1 (JO15-1) vraagt
vervolgens C2 (JO15-2)).
Komen de trainers/leiders er zelf niet uit, dan besluiten de coördinatoren.

8.2

Afstaan van spelers naar en binnen het seniorenvoetbal

8.3

Dames- en meisjesvoetbal

Gelijk aan het afstaan van jeugdteams onderling, gelden dezelfde voorwaarden voor het afstaan van
A-jeugdspelers aan de Selectie of andere seniorenteams:
 Overleg alleen tussen de betrokken trainers.
 Naast de noodzakelijkheid kan het ook goed zijn om de speler eens ‘te laten ruiken’ aan het
senioren voetbal.
 Het seniorenvoetbal lost in principe zijn tekorten op met spelers uit de overige senioren teams.
 Komen de trainers/leiders er zelf niet uit, dan besluit de A-coördinator i.o.m. Technische
Commissie.

De populariteit van het dames- en meisjesvoetbal is de laatste jaren fors toegenomen. Bij V.V.
“Steenbergen” hebben we de mogelijkheid om de meisjes mee te laten voetballen in alle
leeftijdscategorieën, waarna de overstap gemaakt kan worden naar het Dames seniorenteam.
De meisjes kunnen beschikken over een eigen kleed- en doucheruimte (vooraf melden bij de
gastvrouw/-heer). Bij voldoende aanbod kan een volledig meisjesteam worden geformeerd.
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9. Opleiding (jeugd) kader
Trainerscursussen
Om de kennis en kunde van begeleiding en training te verbeteren organiseert de Technische
Commissie regelmatig de Techniektraining van en door Cock van Dijk.
Iedere jeugdtrainer en -leider wordt hiervoor benaderd door de Jeugdcommissie.
Ná overleg met en ná toestemming van de Jeugdcommissie kunnen andere cursussen worden gevolgd,
onder voorwaarde dat deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de vereniging en of er
budget beschikbaar is. Indien op kosten van de vereniging een cursus wordt gevolgd, zal aan
hem/haar “studieovereenkomst” worden voorgelegd, met daarin o.a. de verplichting om één of
meerdere jaren als vrijwilliger voor V.V. “Steenbergen” werkzaam te blijven.
Door de Technische Commissie zullen daarnaast regelmatig verplichte ‘clinics’ en ‘train de trainer’
cursussen worden georganiseerd.

Scheidsrechters
Jaarlijks wordt er voor de A/B/C-junioren intern een (KNVB of eigen) scheidsrechtercursus
georganiseerd met als voornaamste doel alle jeugdwedstrijden te laten leiden door gediplomeerde
scheidsrechters van v.v. Steenbergen. Daarnaast is het voor deze junioren een goede ervaring om op
een geheel andere wijze de wedstrijd te ervaren.
De cursus wordt bij de start van het seizoen gehouden en zal indien nodig in december/januari worden
herhaald.

Doel
Alle deze activiteiten zorgen voor een verdere ontwikkeling en professionalisering van de voetbalvisie
van V.V. “Steenbergen”.

9.1

Coaching algemeen

Coachen is het beïnvloeden van het voetbalgedrag en voetbal-handelen (bepaald door
leeftijdskenmerken) door op de juiste momenten kennis en aanwijzingen aan te reiken.
Hoofdtaken

Voorwaarden scheppen: juiste omstandigheden creëren zowel kwantitatief als kwalitatief;

Les geven: verbale vaardigheid;

Technische vaardigheid;

Observatievermogen;

Kennis van zaken;

Leiding geven: een oefening niet alleen uitleggen maar ook het doel ervan aangeven;

Kennisoverdracht ( techniek - tactiek –conditie – spelregels);

Bewerkstelligen grotere bewustheid/zelfstandigheid;

Zelfstandig laten werken (coachen, warming-up, hulp enz.);

Planning: doelstellingen bepalen en formuleren;

Jaar- en periodeplanning;

Trainingsplanning in relatie tot eerdere/volgende wedstrijd.
Team





Duidelijk spelconcept;
Benadrukken gemeenschappelijk doel (teambelang);
Bevorderen goede sfeer;
Afspraken maken.

Training

Situatief coachen;

Oefenen veel voorkomende spelsituaties ter herkenningen automatisering;

Zorgen voor relatie training/wedstrijd;

Prikkelen oplossend vermogen spelers;

Zelf mee spelen (goede voorbeeld geven).
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Wedstrijdbespreking
 Afspraken maken;
 Spelers duidelijke opdrachten verstrekken;
 Aandacht voor dingen die goed gaan (positief);
 Aandacht voor dingen die minder goed gaan (opbouwend kritisch).
Warming-up
 Spelers bekend maken met risico’s blessures;
 Per leeftijdscategorie langzaam opbouwen;
 Belang en gevaar van stretchen;
 Belang van cooling down;
 Hygiëne: verplicht douchen, denk aan badslippers.

9.2

Trainer

Voor de uitvoering van het technische beleid in de praktijk is een trainerspotentieel nodig dat gedreven
en goed opgeleid is, waarbij we er naar streven dat in ieder geval de selectie-elftallen onder de hoede
staan van een gediplomeerde trainer.
De trainer moet zich conformeren aan het jeugdbeleid en ondersteunend zijn aan een verdere
verbetering en doorontwikkeling van onze opleiding.
De Technische Commissie zorg ervoor dat het kader wordt bekendgemaakt met de methodiek en de
vaardigheden die door de vereniging als vooruitstrevend worden gezien.
Samen met de teambegeleider is de trainer verantwoordelijk voor het gedrag van spelers in en om het
veld. Bij ontoelaatbaar agressief en fysiek gedrag t.o.v. de tegenstander, scheids-, grensrechter, of in
de richting van het publiek dient te worden ingegrepen door de betrokken speler(s) te wisselen.
Wangedrag veroorzaakt door eigen selectiespelers dient de trainer direct bij de TC of het jeugdbestuur
te melden.




Het verzorgen van de technische, tactische, conditionele en mentale scholing waarbij naast
iedere speler afzonderlijk het team zich optimaal moet kunnen ontplooien om een kwalitatief
hoger spelniveau te krijgen. Waarbij uiteraard spelvreugde voorwaarde tot presteren is;
Tevens moeten de trainers bijdragen aan de zorg voor sportief gedrag, discipline,
blessure preventie, materiaalgebruik, wedstrijdvoorbereiding en een goede, bij de leeftijd
passende, sfeer.

Ten aanzien van de training:









9.3

Iedere training voorbereiden;
Minimaal 15 minuten voor de training aanwezig zijn op het sportcomplex;
Ervoor zorgen dat na de training de kleedkamer netjes wordt achtergelaten en de
ruimtes worden afgesloten;
Trainingsmateriaal controleren op aantal, slijtage en gebruik;
Overleg voeren met de jeugdleider over wedstrijd, training, opkomst en afmelding;
Eventueel assisteren bij de begeleiding van wedstrijden, toernooien etc.;
Het onderhouden van nauwe contacten met de andere trainers (overnemen van
trainingen, materiaalgebruik bij gelijktijdig trainen etc.);
Advies geven aan de Technische Commissie over nieuw aan te schaffen materiaal.

Jeugdleider







Sportiviteit in en rondom het veld staat bij V.V. “Steenbergen” voorop.
Na afloop van de wedstrijd, voor of na het nemen van de strafschoppen worden de
tegenstanders met een handdruk bedankt voor de wedstrijd.
Onsportief gedrag van een speler wordt gecorrigeerd door de trainer door tijdens de wedstrijd
de betreffende speler individueel hierop te wijzen;
Houdt contact met trainer en stimuleert trainingsbezoek en is zoveel mogelijk aanwezig bij
trainingen;
Regelt vervoer, vertrektijden, tijdstip van aanwezig zijn;
Eist correct gedrag t.o.v. leiding en mede- en tegenspelers, verbaal en non-verbaal.
Is als leider een heer/dame. Positieve benadering van de spelers en weet wat hij van ze kan
vragen/verwachten;
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9.4

Spelregelkennis bezitten, zodanig dat hij/zij in staat is de wedstrijd te leiden of als grensrechter
te fungeren;
Ziet er op toe dat iedereen in het juiste tenue op het veld staat;
Stimuleren van de warming-up;
Verplicht douchen van F t/m A (Reglement Gezond Verstand);
Stelt de opstelling vast en een roulatiesysteem voor de wisselspelers en zorgt bij verhindering
van een speler voor vervanging (in overleg met leiders van het betreffende team);
Verzorgt administratie van het elftal;
Is bereikbaar voor informatie over afgelasting, ziekte e.d.;
Regelen van reservekleding en beheren materiaal;
Ziet er op toe dat alleen speelgerechtigde spelers in de competitie uitkomen;
Vangt nieuwe spelers op;
Is in de kleedkamer aanwezig bij de spelers; zorgt voor een schoon opgeleverde kleedkamer;
Maakt voor de trainer een kort verslag van elke gespeelde wedstrijd;
Houdt de presentielijst bij;
Is bij alle leidersvergaderingen aanwezig;
Doet geen voor de vereniging en haar leden schadelijke uitlatingen tegen derden;
Ziet er op toe dat spelers niet aan hun lot worden overgelaten na de training/wedstrijd;
Vangt de tegenpartij op;
Ziet toe dat in de rust drinken geregeld is voor beide teams;
Is herkenbaar als jeugdleider (trainersjas) voor tegenpartij en eigen vereniging.

Stagiaire

V.V. “Steenbergen” wil graag samenwerken met diverse scholen in de regio en neemt stagiaires aan
die een sportopleiding of een opleiding met relatie tot sport en spel en het werken met kinderen
volgen.
In overleg met de mentor van de school wordt de stage periode ingedeeld en wordt het doel en
evaluatie momenten van gesteld. Deze leerdoelen worden beschikbaar gesteld aan de begeleiders. De
vereniging verplicht zich de begeleiding dusdanig in te richten dat de stagiaires de gestelde doelen
kunnen realiseren.

9.5

Verenigingsscheidsrechter







9.6

Laat zoveel mogelijk voetballen;
Geef uitleg waarom gefloten wordt;
Wees optimistisch, geef aanwijzingen in algemene zin;
Accepteer geen onderling gemopper, zeker gevloek of grove taal en verbiedt revanchegedachte
bij een overtreding van de tegenstanders;
Vraag supporters (ouders) al te opzwepend geschreeuw achterwege te laten;
Houd goed voor ogen dat in het pupillenvoetbal geduld hebben en aandacht geven het
belangrijkste is.

Speler









Iedere speler dient regelmatig te trainen en op tijd aanwezig te zijn;
Meld je tijdig af bij je teamleider/trainer indien je niet kan komen trainen. Geldige redenen zijn
bijv. studie, blessure, ziekte of werk.
Je moet ruim voor de aanvang van de training afmelden.
Geef je geen geldige reden door of bel je niet tijdig af dan betekent dat een wisselbeurt van
minimaal een halve wedstrijd;
Tijdens de training moet er sportkleding gedragen worden. Vanaf 15 oktober t/m 15 maart is
iedere speler verplicht om in een trainingspak te trainen (uittrekken kan altijd nog bij warme
weersomstandigheden);
Voor en na de training helpen de spelers behulpzaam bij het opruimen van het
trainingsmateriaal naar het trainingsveld;
Gedraag je in de kleedkamer en laat deze na de training/wedstrijd netjes achter. De teamleider
zorgt ervoor dat bij toerbeurt een speler verantwoordelijk is voor het opruimen ervan;
Indien je op de wedstrijddag niet kunt voetballen, moet je 24 uur voor de wedstrijd afmelden
bij teamleider/trainer. Niet afbellen of (onnodig) veel te laat afbellen betekent een schorsing
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9.7

van maximaal 1 wedstrijd. Als er sprake is van overmacht bepaalt de teamleider/trainer
eventuele consequenties;
Vanaf 15 oktober t/m 15 maart dienen wisselspelers tijdens de wedstrijd een trainingspak te
dragen;
Elke speler dient thuis voor de wedstrijd zijn voetbaltas te controleren of alles erin zit.
Jij bent als speler hiervoor verantwoordelijk en niet je vader of moeder;
Ieder speler dient zich altijd correct te gedragen t.o.v. zijn medespelers, tegenstanders,
scheidsrechter, teamleider, trainer, grensrechter en publiek.
Wangedrag veroorzaakt door eigen spelers moet worden gemeld bij de Jeugdcommissie;
Tijdens de wedstrijd dient de speler correct gekleed te zijn, d.w.z. shirt in de broek,
scheenbeschermers aan (verplicht), kousen omhoog en de wedstrijd met gepoetste schoenen
beginnen;
Doe geen kostbare merkkleding en schoenen aan naar het sportveld en laat kostbaarheden
thuis! Je bent het kwijt voor je het weet. De teamleider zorgt voor een inlevermogelijkheid van
bijv. je mobieltje;
Indien de KNVB een boete berekent aan de vereniging vanwege een gele of rode kaart of
anders ontoelaatbaar gedrag, dan komt deze boete voor rekening van de speler zelf;
Indien een wedstrijd is afgelast, regelt de trainer een vervangende wedstrijd of een training;
Als je als speler problemen hebt, bespreek die dan met de teamleider/trainer.
Kom je er niet uit bespreek dan het probleem met de teamcoördinator, iemand van de
Jeugdcommissie of Commissie Gezond Verstand;
Als er spelers zijn die systematisch het plezier van een medespeler lopen te verpesten,
bespreek dit dan met de teamleider/trainer of iemand van de Commissie Gezond Verstand.

Algemeen

Ouders
Ouders zijn voor onze vereniging zeer belangrijk, want zij zijn het die hun kinderen stimuleren, positief
aanmoedigen en zorgen voor een stuk gezelligheid.
Het is daarom belangrijk dat we zo goed mogelijk met elkaar contact houden,
Daarnaast kan een ouder ons voetbalplezier zo leuk vinden, dat je eigenlijk praat met een nieuwe
trainer, leider, sponsor of senior voetballer.
Vrijwilligers
Naast het genieten van het voetbalspel is een van de doelstellingen van de jeugdopleiding, dat er een
betere en reguliere doorstroming naar het seniorenvoetbal komt, kortom de hele vereniging is in
beweging.
Om dit allemaal te kunnen realiseren wordt er een fors beroep gedaan op vrijwilligers.
Of het nu gaat om het fluiten van een jeugdwedstrijd, het begeleiden van een team, het werven van
sponsors, een bestuurstaak of gewoon iets maken doen …… , alle hulp is welkom en noodzakelijk om
onze vereniging op een hoger plan te brengen en te houden.
Dit geldt eigenlijk voor iedereen spelers, leden en natuurlijk ook voor ouders.
Uw kind heeft plezier en aan dat plezier kunt u uw steentje bijdragen.
De diverse commissies zullen daarom actief op zoek gaan naar deze vrijwilligers.
Denk nu niet: “dat kan ik niet of dat zal een ander wel doen”….. en kennis van voetbal is vaak niet
eens nodig. Uw hulp is echt nodig en vele handen maken licht werk !!
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Bijlage I

Functies Jeugdcommissie

Algemeen coördinator















Voert namens de Jeugdcommissie overleg met het bestuur, eventueel samen met een of
meerdere commissieleden;
Stelt agenda samen voor Jeugdcommissievergaderingen en zorgt voor het verspreiden van
hiervan i.c.m. uitnodigingen en notulen (incl bestuur);
Woordvoerder van de Jeugdcommissie bij officiële gelegenheden (evt in overleg PRcommissie);
Bewaakt dat bij ziekte of ongeval van een jeugdspeler óf een jeugdtrainer of jeugdleider hier
aandacht aan wordt besteed;
Stimuleert waar nodig commissieleden en kader van de jeugdafdeling;
Ziet toe dat de taakomschrijvingen worden uitgevoerd zoals in het jeugdbeleidsplan
omschreven;
Regelt en bewaakt de jeugdopleiding;
Coördineert de verschillende commissietaken;
Stimuleert dat doelstellingen en actuele informatie over de jeugd voldoende naar de leden en
ouders worden gecommuniceerd (website, Facebook, e-mails;
Maakt problemen bespreekbaar en adviseert c.q. corrigeert waar nodig (evt in samenwerking
met de Technische Commissie, Commissie Gezond Verstand en/of het Bestuur);
Draagt er zorg voor een jaarplanning voor het nieuwe seizoen;
Contactpersoon voor (nieuwe) coördinatoren;
Verzorgt het administratieve deel van het samenstellen van de teams;
Delegeert het notuleren van de JC-vergaderingen en legt besluiten vast.

Jeugdcoördinator















Maakt deel uit van de Jeugdcommissie;
Is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden en draagt zorg voor een juiste aanmelding bij
de Technische Commissie en Ledenadministratie;
Deelt nieuwe leden voorlopig in en, afhankelijk van zijn/haar kwaliteiten wordt in overleg met
de TC op een later tijdstip het definitieve team vast gesteld;
Verzorgt voor minimaal 2 leiders/trainers per team;
Is in geval van structurele spelerstekorten (bij aanvang seizoen, langdurige blessures ed.)
bevoegd tot het opstellen van tijdelijke cq. permanente roulatieschema’s;
Is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen voor leiders, trainers, ouders en spelers
van zijn teams;
Houdt toezicht op de gedragsnormen, regels en uitstraling van teams;
Heeft regelmatig (minimaal 1 keer per 2 maanden) overleg met de leiders/trainers van zijn
teams;
Bewaakt in overleg met de TC de doorstroom en het selectiebeleid van jeugdspelers;
Rapporteert en adviseert de JC en TC aangaande overgang van spelers;
Peilt de interesse van spelers, trainers en leiders over invulling van de teams voor het nieuwe
seizoen;
Peilt de interesse en motiveert de ouders om leider te worden of taken binnen de vereniging
uit te voeren;
Zorgt er aan het begin en eind van het seizoen voor dat de spelerspassen uitgegeven cq.
ingeleverd worden;
Zorgt/coördineert dat aan het eind/begin van het seizoen binnen zijn afdeling alle materiaal en
kleding wordt ingeleverd/uitgereikt.
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Technische Commissie (TC)









Verantwoordelijk voor de technische zaken van de jeugd;
Zorgt i.o. Algemeen Coordinator voor een jaarplanning voor het komende seizoen, incl
activiteiten;
Is verantwoordelijk voor het (tijdig) aanstellen van jeugdtrainers, -leiders, etc.;
Is medeverantwoordelijk voor het tijdig vaststellen van de teamindelingen aan het einde van
het lopende seizoen (vóór 1 juni) en speelt deze gegevens ná invoer in Sportlink, door aan de
ledenadministratie, wedstrijdsecretaris en infoboek;
Houdt 4 x per jaar een evaluerend en toekomstgericht overleg met een afvaardiging van het
bestuur en de Jeugdcommissie. Dit overleg is evaluerend en toekomstgericht;
Initieert activiteiten om trainers en leiders de juiste vaardigheden te ontwikkelen/versterken
om het technisch beleid vorm te geven;
Is aanspreekpunt voor jeugdleden, ouders, leiders en trainers.

Wedstrijdcoördinator Jeugd
Verzorgt het wedstrijdprogramma en de wedstrijdformulieren en zorgt voor de correcte
afhandeling van de uitslagen van de jeugdwedstrijden;
Is contactpersoon namens V.V. “Steenbergen” met andere verenigingen en de KNVB ten
aanzien van (oefen)wedstrijden voor de jeugd;
Informeert de leiders van de teams bij afgelastingen en/of wijzigingen in het
voetbalprogramma;
Verzorgt het wedstrijdschema en communiceert deze met consul, de
scheidsrechtercoördinator, gastvrouw/-heer en de kantinebeheerder;
Controleert de digitale competitie formulieren in Sportlink (aantal teams, spelers-team);
Zorgt in overleg met teamleiding voor oefenwedstrijden voor de verschillende jeugdteams,
zowel vóór als gedurende de competitie;
Informeert wekelijks de gastvrouw/-heer, teamleiding, kantine over de geplande wedstrijden.









Gastvrouw/-heer










Verzorgt op wedstrijddagen de wedstrijdformulieren en zorgt voor de afhandeling van uitslagen
wedstrijden (Sportlink);
Verzorgt de wedstrijdschema’s voor de publicatieborden, bestuurskamer en kantine;
Ontvangt namens V.V. “Steenbergen” de bezoekende verenigingen, scheidsrechters en scouts;
Is vraagbaak voor de leden én gasten van de vereniging;
Informeert op de wedstrijddagen de leiders van de teams bij afgelastingen en/of wijzigingen in
het voetbalprogramma;
Treedt handelend op bij problemen (EHBO, Geschillen, etc.) tijdens de wedstrijddagen;
Verzorgt de reserveshirts en drank voor de teams en scheidsrechters;
Houdt toezicht op de kleedruimtes;
Geeft Gevonden en Verloren voorwerpen door aan gevonden@vvsteenbergen.nl.
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Bijlage II

Jaarplanning Jeugdcommissie

Maandelijks

Vergadering

JC

Augustus

Uitgifte trainingsmateriaal
Indelen/Verdelen kleding/materialen
Uitgifte materialen per team
Definitieve indeling schema trainingsvelden
Oefenprogramma
Uitreiken informatiegids
Voorbereiding toernooi(en)
Kick-Off dag

JC
JC / Sponsorcommissie
JC / Sponsorcommissie
JC
Wedstrijdcoördinator
JC
Toernooi Commissie
JC

September

Overleg trainers A t/m K (JO19 t/m JO7)

JC

Oktober

4 tegen 4 toernooi
Scheidsrechtercursus
Voorbereiding toernooien

Toernooi Commissie
JC
Toernooi Commissie

November

Activeren beoordelingen najaar
Eerste speler selectie
Opgave/indeling zaalcompetitie

Technische Commissie
Technische Commissie
Toernooi Commissie

December

Voorbereiding info gids komend seizoen
Zaalvoetbal

JC
Toernooi Commissie

Januari

Oefenprogramma na winterstop
Voorbereiding selectietrainers

Wedstrijdcoördinator
Technische Commissie

Februari

Trainers clinic
Voorbereiding ledenaantal nieuwe seizoen
Afronding/vaststelling selectietrainers

Technische Commissie
JC
Technische Commissie

Maart

Tweede speler selectie
Inventarisatie (ass.) trainers en leiders
Concept Jeugdindelingen

Technische Commissie
Technische Commissie
JC

April

Oefenprogramma
Afronding (ass.) trainers en leiders
Aanvang selecteren nieuwe seizoen

Wedstrijdcoördinator / TC
Technische Commissie
Technische Commissie

Mei

Opgave teams nieuwe seizoen aan KNVB
Uitvoering toernooien

JC
Toernooi Commissie

Juni

Inventarisatie teams m.b.t. trainingstijden
Materiaal/kleding/sleutels ballenhok innemen
(Nieuw) materiaal inventariseren

JC
JC
Technische Commissie

Juni/Juli

Jeugd Zomeravondvoetbal
Trainingstijden bepalen
Ballenhok nakijken en herindelen

JC
JC
JC
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