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Voorwoord: 

 
Op het dorp Erica is de voetbalvereniging een van de spillen in het sociale leven. Door de ligging van 
het sportpark, de aanwezigheid van de sporthal, en de vele verenigingen en activiteitengroepen die 
gebruik maken van de accommodatie komen veel mensen op het sportpark De Veenschappen.  
Veel inwoners zijn betrokken bij de voetbalclub. Of ze spelen zelf in een van de elftallen, of hun 
kinderen zijn actief binnen een van de vele jeugdelftallen. 
De verwevenheid met het dorp zien we ook terug in de prestatiegerichte elftallen, tot ons eerste 
elftal toe. Vrijwel alle spelers zijn uit het dorp afkomstig en komen voort uit de eigen jeugdopleiding. 
Iedereen  die eigen initiatief naar onze club komt, is welkom als lid, we doen niet aan actieve werving 
bij andere verenigingen. 
 
Om het niveau van ons eerste elftal te behouden of zelfs te verbeteren, is een goed jeugdbeleid 
inclusief opleidingsplan onontbeerlijk.  
 
Het nu voor ons liggende jeugdplan, waarvan de basis is gelegd door Gerrie Benes, is het resultaat 
van een scala van overlegmomenten van de afgelopen jaren, en voortschrijdend inzicht. Het 
oorspronkelijke jeugdbeleidsplan is geworden tot een volwaardig jeugdbeleid, een heldere leidraad. 
Beleid is nooit af, dit is een levend document, dat wanneer nodig moet worden bijgesteld. 
 
We zijn er van overtuigd dat met het jeugdbeleid zoals nu vastgesteld onze vereniging aantrekkelijk 
zal blijven voor nieuwe en bestaande leden.  
De Jeugdcommissie 
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HOOFDSTUK 1: 

 

DOELSTELLING JEUGDBELEID: 

 

De doelstelling is de opleiding en begeleiding van onze jeugdspelers op een dusdanig niveau brengen 
dat (in willekeurige volgorde): 
 

 De jeugdleden veel plezier hebben in het voetballen. 

 De jongeren van Erica en omstreken graag lid van onze vereniging willen worden en blijven. 

 Het 1e en 2e elftal op een aanvaardbaar niveau kunnen blijven uitkomen. 

 Er een goede doorstroming blijft van jeugdspelers naar het 1e en 2e elftal. 

 Verloop van jeugdleden zo veel als mogelijk wordt voorkomen. 
 

De algemene doelstelling is om voorwaarden te scheppen voor iedere individuele speler om zijn/haar 

”persoonlijke” top bereiken. 

 

De primaire hoofddoelstelling in het kader van het technisch jeugdbeleid is: 

het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van senioren 

tot jeugd) om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. 

 

De secundair hiervan afgeleide doelstelling is: 

- kwalitatief mindere voetballers op een zo aangenaam mogelijke manier laten functioneren op 

prestatie gericht niveau / recreatief niveau. 

 

 

Bij dit jeugdplan behoren de volgende informatie boekjes; 

 

 Handleiding voor leiders bij sc. Erica 

 Info bulletin sc. Erica jeugd 
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HOOFDSTUK 2: 

ORGANISATIE JEUGDCOMMISSIE: 

De jeugdcommissie bestaat tenminste uit: 

 voorzitter 

 secretaris 

 Leeftijdscoördinatoren 

 Coördinatoren werkgroep organisatie 

 Wedstrijd secretaris jeugd 

 Vertegenwoordiger van het hoofdbestuur 

 Vertegenwoordiger Technische commissie 
 

Deze functionarissen verrichten hun werkzaamheden conform de bij deze taak horende 

taakomschrijving (zie betreffende hoofdstukken in dit jeugdplan). 

 

VERGADERINGEN: 

 

De jeugdcommissie vergadert (minimaal) om de vier weken. Van deze vergaderingen worden notulen 

gemaakt, waarbij tevens een afsprakenlijst gemaakt wordt met daarin opgenomen de gemaakte en 

gereed zijnde afspraken. 

 

TRAINERSOVERLEG: 

Naast de vergaderingen van de jeugdcommissie overleggen de trainers (minimaal) om de zes weken. 
Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over zaken als: trainingsvoorbereiding, 
trainingsinhoud, coaching enz. 
Dit overleg wordt voorbereid door de technisch coördinator jeugdzaken.  

 

Hoofdbestuur: 

 

Het hoofdbestuur heeft een vertegenwoordiger in de jeugdcommissie. Het hoofdbestuur 

vergadert (minimaal) om de twee weken. Het hoofdbestuur bewaakt en is verantwoordelijk 

voor het gehele beleid binnen de vereniging. 
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HOOFDSTUK 3: 

 

TAAKOMSCHRIJVING JEUGDCOMMISSIELEDEN: 

 

VOORZITTER: 

 

De voorzitter: 

 

 Bereidt de vergaderingen van de jeugdcommissie voor. 

 Zit de vergaderingen van de jeugdcommissie voor. 

 Houdt de grote lijnen van het jeugdbeleid in de gaten. 

 Draagt de zorg voor een goede communicatie tussen de diverse geledingen van de 
jeugdopleiding: leeftijdscoördinatoren, coördinatoren organisatie, wedstrijd secretaris jeugd, 
trainers, leiders en technisch coördinator jeugdzaken. 

 Is op incidentele basis aanwezig bij het trainersoverleg en informeert de trainers en de 
jeugdcommissie over de besproken zaken. 

 Is aanspreekpunt bij problemen en verzorgt de afhandeling van voorkomende situaties in overleg 
met de betrokkenen als leeftijdscoördinatoren, leiders, trainers, hoofdbestuur, spelers en 
eventueel ouders. 

 Is de spreekbuis van de jeugdcommissie naar externe instanties. 

 Draagt samen met de vertegenwoordigers van het hoofdbestuur de zorg voor een goede 
bezetting van de jeugdcommissie. 

 

DE SECRETARIS: 

 

De secretaris: 
 

 Notuleert bij de vergaderingen van de jeugdcommissie. 

 Zorgt voor de verspreiding van de notulen en de agenda voor de volgende vergadering. 

 Geeft de ontvangen post ten behoeve van de jeugd door naar de diverse vertegenwoordigers van 
de jeugdcommissie. 
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VERTEGENWOORDIGER HOOFDBESTUUR: 

 

 Deze draagt zorg voor de uitwisseling van informatie tussen het hoofdbestuur en de 
jeugdcommissie. 

 

COÖRDINATOREN WERKGROEP ORGANISATIE: 
 
De coördinatoren werkgroep organisatie zorgen er voor dat: 
 

 De  leeftijdscoördinatoren op tijd de beschikking hebben over de noodzakelijke benodigdheden, 
als: informatie over de teams, infobulletin, handleiding voor leiders enz.  

 Er aandacht wordt besteed aan speciale gelegenheden, als: kampioenschappen, acties enz. 

 Zorgt voor een attentie voor de langdurig geblesseerden. 

 De speciale acties t.b.v. de jeugd geregeld en gecoördineerd worden, bijv. de bloemenactie enz. 

 Het informatieboekje en leidershandleiding wordt gemaakt en tijdig wordt gepubliceerd en 
wordt verspreid onder de jeugdleden. Dit kan via de leeftijdscoördinatoren lopen. 

 Ziet er op toe dat tijdens de winterperiode de organisatie voor het zaalvoetbal geregeld wordt en 
verleent assistentie wanneer noodzakelijk. 

 De ad-hoc commissie bij activiteiten aangestuurd en begeleid wordt, als voorbeeld het rand 
gebeuren omtrent het SC Erica jeugdtoernooi (de tombola, prijzen enz.). 

 

WEDSTRIJD SECRETARIS JEUGD: 

 

De wedstrijd secretaris jeugd zorgt er voor dat: 

 

 op verzoek van de trainers en/of de leiders oefenwedstrijden in de voorbereidingsperiode en in 
de winterstop geregeld worden. 

 Dat de teams ingeschreven worden voor toernooien. 

 mededelingen betreffende jeugdaangelegenheden door worden gegeven aan de 
leeftijdscoördinatoren, trainers en leiders. 

 de wedstrijdformulieren waarnodig op tijd aanwezig zijn en verstuurd worden naar de KNVB. 

 de zaken op wedstrijddagen m.b.t. de wedstrijdzaken, bijv. aanstellen scheidsrechters, 
afgelastingen, veldindeling enz. georganiseerd en gecoördineerd worden. 
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HOOFDSTUK 4: 
 

TAKEN HOOFDBESTUUR: 

 
De jeugdcommissie functioneert onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. In dit 
jeugdplan zijn de taken, zoals die worden uitgevoerd door de leden van de jeugdcommissie 
vastgelegd. 
 
De jeugdcommissie verwacht van het bestuur dat ze de volgende taken voor haar rekening neemt: 
 
Het bestuur draagt er de zorg voor, dat: 
 

 Er voor iedere leeftijdsgroep gekwalificeerde trainers worden vastgelegd.  

 De contractbesprekingen met de trainers voor 1 februari zijn afgerond. 

 Daar waar nodig voor 1 april assistent-trainers zijn aangesteld. 

 Er een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur aanwezig is bij de vergaderingen van de 
jeugdcommissie. 

 Er goede communicatielijnen worden onderhouden tussen het hoofdbestuur en de 
jeugdcommissie, zodat relevante informatie snel doorgegeven kan worden. 

 De diverse leeftijdscategorieën kunnen trainen op de afgesproken momenten. 

 De trainingsmaterialen voor alle leeftijdscategorieën bij de aanvang van het seizoen in orde zijn. 
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HOOFDSTUK 5: 

 

Leeftijdscategorieën E, en F 

 
Bij de E-, en F- jeugd zijn bij voorkeur twee leeftijdscoördinatoren.  
 
De leeftijdscoördinatoren: 
 

 Dragen er zorg voor dat de  leiders op tijd de beschikking hebben over de noodzakelijke 
benodigdheden, als: informatie over de teams, infobulletin, handleiding voor leiders enz.  

 Zijn bij het overleg met de trainers en de leiders aanwezig ten behoeve van de indeling van de 
spelers over de diverse elftallen, zowel bij het veld- als bij het zaalvoetbal. 

 Zorgen er voor dat er bij ieder elftal minimaal twee leiders zijn. 

 Schrijven minimaal 2x per jaar een leidersvergadering uit en bereiden deze vergaderingen voor. 

 Onderhouden regelmatig contact met de leiders over de voortgang bij de diverse elftallen. 

 Zorgen er voor dat de mededelingen bestemd voor de elftallen worden doorgegeven aan de 
leiders. 

 Zijn het aanspreekpunt voor ouders, leiders, trainers t.a.v. zaken die betrekking hebben op hun 
leeftijdscategorie. 

 Zijn in overleg met de voorzitter van de jeugdcommissie en eventueel een vertegenwoordiger 
van het hoofdbestuur mede verantwoordelijk voor het oplossen van knelpunten en/of 
problemen. 

 Informeren tijdens de vergaderingen van de jeugdcommissie de overige leden van deze 
commissie over de voortgang van de E-, en F- jeugd. 

 Zorgen er voor dat voor aanvang van het seizoen de spelers en ouders vroegtijdig op de hoogte 
worden gebracht van de elftalindeling en de aanvang van de trainingen. 

 Geven een nieuw team door aan de wedstrijd secretaris, waarna deze het  team kan 
aanmelden bij de KNVB.  

 Dragen er zorg voor dat nieuwe leden en de ouders van nieuwe leden de noodzakelijke 
informatie omtrent de vereniging ontvangen. 

 Dragen er zorg voor dat de voorlopige team indelingen voor 15 juni bekend gemaakt worden.  
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TRAINERS EN TRAINING: 

 

 De E-, en F- jeugd traint minimaal 1x per week. 

 De Technische commissie zorgt voor aanstelling van de trainers. 

 Nieuwe trainers worden door de club in de gelegenheid gesteld om op kosten van SC Erica een 
cursus van de KNVB, afgestemd op deze leeftijdsgroepen, te volgen 

 
Vanaf de maand april wordt de 2e jaars E-jeugd voorbereid op het spelen op een heel veld.  

 

De trainers bepalen eventueel in samenwerking met de TC wanneer er geen trainingen zijn in 
verband met de gesteldheid van het trainingsveld en de vakanties. 

 

PROCEDURE INDELING EN SELECTIE: 

  

Aan het eind van het seizoen wordt de E-, en F- jeugd verdeeld over de elftallen. Dit gebeurt door de 

trainers die een concept indeling maken.  

 

De technische commissie schrijft een vergadering uit, waarbij de concept indeling wordt besproken 

met de leiders, trainers en coördinatoren van het afgelopen seizoen. In overleg kunnen er nog 

wijzigingen plaatsvinden maar de eindverantwoordelijkheid ligt primair bij de hooftrainer van de 

leeftijds- categorie 

 

Bij de indeling van de elftallen wordt de volgende procedure gehanteerd: 

 

F- Jeugd: 

 

 Op basis van het aantal spelers worden er teams ingeschreven. Het streven is om 9 spelers per 
team in te schrijven. 

 De beste spelers van de F’s worden ingedeeld in F1, F2 en F3. Het voorstel wordt gemaakt door 
de trainers in overleg met de leeftijdscoördinatoren. De leiders kunnen hierop tijdens het 
leidersoverleg reageren. Eventueel worden er wijzigingen doorgevoerd. Wanneer er geen 
overeenstemming wordt bereikt, is de mening van de technisch jeugdcoördinator 
doorslaggevend. 

 De overige spelers worden op basis van hun leeftijd ingedeeld.  
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 Nieuw aangemelde leden worden altijd bij het laagste elftal ingedeeld. Is het maximum aantal 
van 10 spelers bereikt, dan kunnen de nieuwe leden pas in de volgende competitie (zaal – of 
voorjaarscompetitie) aan wedstrijden meedoen. 

 Voor de aanvang van de voorjaarscompetitie kan de indeling opnieuw worden bekeken.  

 Het verschuiven van spelers moet op incidentele basis gebeuren. Dit om teleurstellingen te 
voorkomen. 

 Bij onvoldoende teams valt F3 niet onder de selectie teams.  

 

E Jeugd: 

 

 Op basis van het aantal spelers worden er teams ingeschreven. Het streven is om 9 spelers per 
team in te schrijven. 

 De beste spelers van de E’s worden ingedeeld in E1, E2 en E3. Het voorstel wordt gemaakt door 
de trainers in overleg met de leeftijdscoördinatoren. De leiders kunnen hierop tijdens het 
leidersoverleg reageren. Eventueel worden er wijzigingen doorgevoerd. Wanneer er geen 
overeenstemming wordt bereikt, is de mening van de technisch jeugdcoördinator 
doorslaggevend. 

 De overige spelers worden afhankelijk van het aantal teams op kwaliteit en inzicht van de 
technisch jeugdcoördinator, leiders en de leeftijds- coördinatoren ingedeeld.  

 Nieuw aangemelde leden worden altijd bij het laagste elftal ingedeeld. Is het maximum aantal 
van 10 spelers bereikt, dan kunnen de nieuwe leden pas in de volgende competitie (zaal- of 
voorjaarscompetitie) aan wedstrijden meedoen.  

 Voor de aanvang van de voorjaarscompetitie kan de indeling opnieuw worden bekeken.  

 Het verschuiven van spelers moet op incidentele basis gebeuren. Dit om teleurstellingen te 
voorkomen. 

 Bij onvoldoende teams valt E3 niet onder de selectie teams.  

 

 LEEFTIJD EN LIDMAATSCHAP: 

 

Jeugdleden kunnen vanaf vijf jaar en 11 maanden 1 maand meetrainen. Dit kan worden beschouwd 

als een “proefperiode”, waarin de spelers kunnen bekijken of ze daadwerkelijk lid willen worden van 

de vereniging. Ze spelen nog niet mee in wedstrijdverband. 

 

Vanaf hun 6e jaar kunnen spelers lid worden van SC Erica. Wanneer een speler lid wil worden van de 

E-, of F- jeugd meldt hij/zij dit bij de trainer. 
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COMMUNICATIE MET OUDERS: 

 

Voor het begin van de schoolvakantie ontvangen de ouders en de spelers een mededeling, waarin 

staat vermeld: 

 

 Het team waarin de speler/speelster is ingedeeld. 

 Het tijdstip van de eerste training en de overige trainingen. 

 De eventuele bekende oefen- en/of bekerwedstrijden. 

 De teletekstpaginanummers en de SC Erica website met relevante clubinformatie 
 

Dit schrijven wordt verzorgd en verspreid door de leeftijdscoördinatoren. 

 

Voor aanvang van de competitie ontvangen de spelers het informatieboekje met daarin alle 

relevante informatie. 

COMMUNICATIE MET LEIDERS: 

Minimaal 1 week voor de aanvang van de competitie is er een vergadering tussen de 
leeftijdscoördinatoren en de leiders. Tijdens deze vergadering worden de afspraken gemaakt over de 
start van het seizoen. Eventuele problemen worden hier besproken en opgelost. 
De leeftijdscoördinatoren schrijven deze vergadering uit en stellen de agenda vast. 

Tijdens het seizoen wordt er minimaal 2 keer vergaderd, dit kan zijn in: 

 

 Augustus: voorbereiding nieuwe seizoen 

 November: bespreken zaalcompetitie 

 Mei: bespreken nieuwe indeling 

 

COMMUNICATIE MET TRAINERS: 

 

De leeftijdscoördinatoren onderhouden contact met de trainers over de voortgang en de eventuele 
knelpunten. Dit contact behoeft niet in een apart uitgeschreven vergadering plaats te vinden maar 
kan eventueel op het trainingveld plaatsvinden.  
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HOOFDSTUK 6: 
 

Leeftijdscategorieën A, B, C, en D 
 

Per Jeugdcategorie is er bij voorkeur een leeftijdscoördinator.  
 
De leeftijdscoördinatoren: 
 

 Dragen er zorg voor dat de  leiders op tijd de beschikking hebben over de noodzakelijke 
benodigdheden, zoals: informatie over de teams, infobulletin, handleiding voor leiders enz., dit in 
samenwerking met de werkgroep organisatie. 

 Zijn bij het overleg met de trainers en leiders aanwezig ten behoeve van de indeling van de 
spelers over de diverse elftallen, zowel bij het veldvoetbal als bij het zaalvoetbal (zaalvoetbal 
geldt alleen voor de D-jeugd). 

 Zorgen er voor dat er bij ieder elftal minimaal twee leiders zijn. 

 Schrijven minimaal 2x per jaar een leidersvergadering uit en bereiden deze vergaderingen voor. 

 Onderhouden regelmatig contact met de leiders over de voortgang bij de diverse elftallen. 

 Zorgen er voor dat de mededelingen bestemd voor de elftallen worden doorgegeven aan de 
leiders. 

 Zijn het aanspreekpunt voor ouders, leiders, trainers t.a.v. zaken die betrekking hebben op hun 
leeftijdscategorie. 

 Zijn in overleg met de voorzitter van de jeugdcommissie en eventueel een vertegenwoordiger 
van het hoofdbestuur mede verantwoordelijk voor het oplossen van knelpunten en/of 
problemen. 

 Informeren tijdens de vergaderingen van de jeugdcommissie de overige leden van deze 
commissie over de voortgang van de pupillen en junioren. 

 Zorgen er voor dat de spelers en ouders vroegtijdig op de hoogte worden gebracht van de 
elftalindeling en de aanvang van de trainingen. 

 Geven een nieuw team door aan de wedstrijd secretaris, waarna deze het  team kan 
aanmelden bij de KNVB.  

 Dragen er zorg voor dat nieuwe leden en de ouders van nieuwe leden de noodzakelijke 
informatie omtrent de vereniging ontvangen. 

 Dragen er zorg voor dat de voorlopige team indelingen voor 15 juni bekend gemaakt worden.  

 

 TRAINING EN TRAINERS: 
 
De Technische Commissie draagt er zorg voor dat er gekwalificeerde jeugdtrainers worden 
aangesteld voor elke 1e selectie van de jeugd.  
 
Ook de 2e selecties van de jeugd worden indien mogelijk getraind door een gekwalificeerde 
jeugdtrainer. Hij/zij wordt hierbij geassisteerd door een assistent trainer (vrijwilliger). Indien er geen 
gekwalificeerde jeugdtrainer aangesteld is zal de assistent trainer(s) de trainingen verzorgen. 
 
De trainers bereiden de trainingen voor op basis van de in het trainersoverleg gemaakte afspraken. 
 
De jeugd traint bij voorkeur twee keer per week. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid van trainers 
en middelen. 
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De trainers bepalen eventueel in samenwerking met de Technische Commissie wanneer er geen 
trainingen zijn in verband met de gesteldheid van het trainingsveld en de vakanties. 

 
INDELING EN SELECTIE: 
Nieuw aangemelde leden in deze categorie zullen de eerste trainingen bij de 1e selectie van de 
desbetreffende categorie bijwonen, totdat de hoofdtrainer samen met de Technische een 
overwogen beslissing kan nemen in welk team de nieuwe speler geplaatst gaat worden. Op basis van 
het aantal beschikbare spelers worden er teams doorgegeven. In principe worden er 11-tallen 
ingedeeld. Wanneer de aantallen daar aanleiding toe geven, kan er een 7-tal worden aangemeld bij 
de D–jeugd. 
 
In de maanden april en mei worden er door de hoofdtrainers van de jeugd in overleg met de trainers 
wedstrijden gepland voor de nieuwe en de (huidige) eerstejaars jeugdspelers. Dit kunnen onderlinge 
wedstrijden zijn of wedstrijden tegen teams van andere verenigingen. Op basis van deze wedstrijden 
maken de technisch jeugdcoördinator in samenwerking met de trainers en de leeftijdscoördinatoren 
een concept indeling in trainingsgroepen en elftallen. In twijfelgevallen is de stem van de technisch 
jeugdcoördinator doorslaggevend.  
De technisch jeugdcoördinator schrijft een vergadering uit, waarbij de concept indeling wordt 

besproken met de leiders, trainers en coördinatoren van het afgelopen seizoen. In overleg kunnen er 

nog wijzigingen plaatsvinden maar de eindverantwoordelijkheid ligt primair bij de technisch 

jeugdcoördinator. 

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt deze indeling door de trainers en 
leeftijdscoördinatoren nauwlettend in de gaten gehouden. 
Een week voor het begin van de competitie schrijven de leeftijdscoördinatoren een vergadering uit. 
Daar zijn de trainers, leiders en technisch jeugdcoördinator bij aanwezig. De indeling wordt daar 
opnieuw doorgenomen. 
 
In incidentele gevallen kan er op basis van argumenten nog een wijziging optreden. Bij twijfelgevallen 
is de stem van de technisch jeugdcoördinator doorslaggevend. Wanneer er een wijziging plaatsvindt, 
wordt dit door de trainers besproken met de speler en de ouders.    

 

COMMUNICATIE MET OUDERS:  
 
Voor aanvang van het nieuwe seizoen ontvangen de ouders en de spelers een schrijven, waarin staat 

vermeld: 

 

 Het team waarin ze zijn ingedeeld. 

 Het tijdstip van de eerste training en de overige trainingen. 
 

Dit schrijven wordt verzorgd en verspreid door de leeftijdscoördinatoren. 

Voor aanvang van de competitie ontvangen de spelers het informatieboekje met daarin alle 

noodzakelijke informatie. 
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COMMUNICATIE MET LEIDERS: 

 

Minimaal 1 week voor de aanvang van het nieuwe seizoen is er een vergadering tussen de 
leeftijdscoördinatoren en de leiders. Tijdens deze vergadering worden de afspraken gemaakt over de 
start van het seizoen. Eventuele problemen worden hier besproken en opgelost. 
 
De leeftijdscoördinatoren schrijven deze vergadering uit en stellen de agenda vast. 

 

Tijdens het seizoen wordt er in ieder geval vergaderd in: 

 

 Augustus: voorbereiding nieuwe seizoen 

 November: bespreken zaalcompetitie 

 Mei: bespreken nieuwe indeling 
 

De vergaderingen worden steeds uitgeschreven en voorbereid door de leeftijdscoördinatoren. 

 

COMMUNICATIE MET TRAINERS: 

 

De leeftijdscoördinatoren onderhouden contact met de trainers over de voortgang en de eventuele 
knelpunten. Dit contact behoeft niet in een apart uitgeschreven vergadering plaats te vinden maar 
kan eventueel op het trainingveld plaatsvinden.  
Bij de spelers van de leeftijdscategorie A, B, en C merken we dat de combinatie van voetballen en 
studie en werken nogal eens problemen oplevert. Ook wil een aantal spelers op een meer 
recreatieve manier invulling geven aan het voetballen.   
 
Willen we zoveel mogelijk (jeugd)leden behouden voor de vereniging, dan vereist dit van de trainers 
en begeleiders een flexibele houding en instelling. De situatie moet per seizoen bekeken worden. 
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HOOFDSTUK 7: 
 
ELFTAL INDELINGEN: 

 
Bij onze vereniging zien we, net als bij veel andere verenigingen, een toeloop bij de F jeugd en een 
daling van het ledenaantal vanaf de B- jeugd. 
Dit betekent dat er in de praktijk met spelers geschoven moet worden om bij iedere 
leeftijdscategorie minimaal 1 team in het veld te kunnen brengen. 
Dit leidt er vaak toe dat er gedurende het seizoen geschoven moet worden met spelers om de 
elftallen te kunnen bezetten. 
 
Daarom hanteren we de volgende richtlijnen: 
 

 Vanaf de D- jeugd moeten er per team bij voorkeur 14 spelers beschikbaar zijn. Bij de D- jeugd 
kan er eventueel nog met een 7-tal gewerkt worden. 

 In eerste instantie spelen de spelers in die teams, waar ze op grond van hun leeftijd in ingedeeld 
behoren te worden. 

 Wanneer er te weinig spelers zijn om een team in stand te houden, kijken we eerst naar de 
onderliggende leeftijdscategorie. 

 Als in de onderliggende leeftijdscategorie voldoende spelers zijn, kunnen er in overleg met de 
spelers en ouders structureel spelers doorgeschoven worden naar het laagste team van de 
hogere leeftijdscategorie. 

 Daar waar het niet lukt om structureel spelers door te schuiven, moeten de spelers van de lagere 
leeftijdscategorie bij toerbeurt meedoen in het laagste team van de hogere leeftijdscategorie. 

 Is het op grond van de spelersaantallen niet mogelijk om spelers door te schuiven naar een 
hogere leeftijdscategorie, dan wordt er bij de hogere leeftijdscategorie gekeken of daar een 
oplossing gevonden kan worden. 

 Eerst wordt gekeken of er spelers in aanmerking komen voor dispensatie. In overleg met de 
desbetreffende spelers en hun ouders kan besloten worden om dispensatie aan te vragen. 

 Is dit niet mogelijk om dispensatie aan te vragen, wordt er gekeken of er spelers naar boven toe 
doorgeschoven kunnen worden. Dit gebeurt in overleg met de spelers en ouders. 

 Zijn er dan nog te veel spelers voor een team dan gelden de regels, zoals die zijn vastgelegd in 
het onderdeel “Omgaan met leeftijdsgroepen, waarbij maar 1 team kan worden samengesteld”. 

Dit zijn in eerste instantie richtlijnen. In de praktijk zal blijken dat we hier niet in alle gevallen mee uit 
de voeten kunnen. In deze gevallen is een goede communicatie tussen de leeftijdscoördinatoren, 
trainers en de leiders een vereiste. In onderling overleg moet er dan een oplossing gevonden kunnen 
worden.  
 
Als laatste “oplossing” bestaat altijd nog de mogelijkheid om een team uit de competitie te halen.  
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HOOFDSTUK 8: 
 
LEEFTIJDSGROEPEN, WAARBIJ MAAR 1 TEAM KAN WORDEN 
SAMENGESTELD: 

 
De situatie, waarbij maar 1 team kan worden samengesteld is een uitermate lastige situatie, omdat 
we hier geconfronteerd worden met enerzijds het behalen van een zo goed mogelijk resultaat en 
anderzijds het gegeven dat we iedereen zo veel mogelijk plezier in het voetbal willen laten beleven. 
Deze situatie vereist van de betrokkenen veel tact, geduld en communicatieve vaardigheden. Er moet 
gelaveerd worden tussen twee uitgangspunten, die soms haaks op elkaar staan.  
 
In deze situatie gelden de volgende afspraken: 
 

 De trainer en/of leider heeft de morele verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat 
iedere speler zoveel mogelijk aan voetballen toekomt.  

 Een speler staat in principe nooit een hele wedstrijd reserve, maar speelt altijd minimaal 1 helft, 
mits er twee keer getraind is*. Is dit niet het geval dan speelt de wisselspeler tenminste 20 
minuten. 

 Een speler staat in principe nooit twee weken achter elkaar reserve. Dit is wel afhankelijk van de 
trainingsopkomst en de motivatie van de speler! 

 Spelers met minder voetbalkwaliteiten worden in principe niet voor de rust gewisseld. 

 De trainer en/of leider heeft het recht om in de rust of gedurende de tweede helft die wissels toe 
te passen die noodzakelijk zijn om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.  

 
*Leerprestaties vormen een uitzondering op dit punt, in overleg met de betrokkenen zal in goed 
overleg naar een oplossing gezocht moeten worden. 
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HOOFDSTUK 9: 
 
DOORSTROMING: 

 
In principe spelen de spelers in de leeftijdscategorie die hoort bij hun leeftijd. Soms is het op grond 
van aantallen noodzakelijk om spelers door te schuiven. Soms moet er dispensatie aangevraagd 
worden. 
 
Wanneer er spelers naar boven toe doorgeschoven worden, dan worden ze in eerste instantie 
ingedeeld bij het laagste team van de desbetreffende leeftijdscategorie. Mocht in de loop van het 
seizoen blijken dat een speler hogerop kan dan kan daartoe besloten worden. Dit gebeurt dan na 
overleg tussen de technisch jeugdcoördinator, leeftijdscoördinatoren, de trainers en de leiders. Bij de 
E-, en F-jeugd (en afhankelijk van de situatie ook bij de C jeugd) worden de ouders hierover ingelicht.  
 
Bij een zeer talentvolle speler kan er besloten worden om hem direct in het hoogste team van een 
hogere leeftijdscategorie te plaatsen. Dit om de individuele ontwikkeling van een dergelijk talent niet 
in de weg te staan. Dit gebeurt in incidentele gevallen. Deze beslissing wordt genomen door de 
betrokken trainers, leeftijdscoördinatoren en leiders en kan alleen plaatsvinden op basis van een 
grondige argumentatie en na overleg met de ouders 
 
Het opleidingstraject zou logisch gezien  stoppen nadat een jeugdspeler de overgang heeft gemaakt 
van de A- jeugd naar de senioren. Alleen vaak blijkt  deze stap, voor vele talentvolle spelers die toch 
in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor de 1e selectie, te groot. 
Om dit probleem te ondervangen en dergelijke spelers toch onder meer weerstand te laten trainen 
en voetballen wordt de jeugdopleiding verlengd en wel in het 2e elftal wat gezien zou moeten 
worden als een “belofte team” waarbij de doorstroming naar het eerste team centraal staat.  
Voorwaarden hiervoor zijn dat dit “belofte team” o.a. bestaat uit de zgn. talentvolle spelers en een 
aantal oud eerste elftalspelers met veel ervaring en het vermogen dit ook over te kunnen dragen. 
Het “belofte team” zal qua faciliteiten op een zelfde wijze worden ingericht als het 1e team, d.w.z. 
met een eigen trainer/coach, verzorger en leider. 
Insteek van dit opleidingstraject is dat een talentvolle speler binnen drie jaren zijn opwachting maakt 
in het 1e team.         
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HOOFDSTUK 10: 
 

OMGANGSVORMEN: 
 

Een goed functionerende club kan niet zonder vooraf vastgestelde regels en afspraken.  
 
Vanaf de D- jeugd gelden de volgende regels: 
 

TRAINERS zijn verantwoordelijk voor: 
 
 Minimaal een half uur voor aanvang van de training aanwezig om de kleedkamers open te doen. 

 Minimaal een kwartier voor aanvang van de training op het veld om het materiaal klaar te zetten 
en de warming up te controleren en te begeleiden. 

 Voor de training de gang van zaken in de kleedkamers in de gaten houden en controleren. 

 Na de training de gang van zaken in de kleedkamers in de gaten houden en controleren of de 
kleedkamers schoongemaakt zijn. 

 Er voor zorgen dat al de gebruikte materialen geordend worden teruggezet in het materiaalhok. 

 
TRAININGSAVONDEN: 
 
 Spelers kunnen 20 minuten voor aanvang van de training terecht in de kleedkamers. 

 Spelers zijn er mede verantwoordelijk voor dat het materiaal in goede staat terug wordt gezet in 
het materialenhok. 

 Na afloop van de training krijgen de spelers, afhankelijk van de grootte van de groep, een 
bepaalde tijd de gelegenheid om zich te douchen en aan te kleden. De tijd wordt bepaald door 
de trainer en dient gerespecteerd te worden 

 Wangedrag in de kleedkamers en op of rond het veld wordt absoluut niet getolereerd. Wanneer 
een speler zich schuldig maakt aan wangedrag wordt hij hierop aangesproken door de trainer. Bij 
herhaling van het wangedrag wordt de coördinator in kennis gesteld. Hiervan wordt een 
aantekening gemaakt en de ouders worden op de hoogte gebracht. 

 Bij herhaaldelijk wangedrag wordt in overleg met de TC overgegaan tot sancties tegen de 
desbetreffende speler. Hiervan zal de voorzitter van de jeugdcommissie en de voorzitter van het 
hoofdbestuur ingelicht worden. 

 
JEUGDLEDEN: 
 
 Bij iedere training en wedstrijd wordt van de spelers verwacht dat ze een positieve bijdrage 

leveren aan de meest optimale teamprestatie. 

 Van de jeugdspelers wordt verwacht dat ze leiding van trainers, leiders, scheidsrechters, 
grensrechters, bestuursleden en leden van de jeugdcommissie accepteren. 

 Van de jeugdspelers wordt verwacht dat ze zich zowel in woorden als in daden correct gedragen 
naar trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, medespelers, tegenstanders en publiek. 

 Wangedrag, verbaal geweld (w.o. vloeken), fysiek geweld en pesten wordt niet geaccepteerd. 

 Spelers zijn samen met de trainers verantwoordelijk voor het materiaal. Het materiaal wordt na 

afloop van de training samen verzameld en opgeruimd. 
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 Voor aanvang van de training mag er geen gebruik worden gemaakt van de materialen van SC 
Erica. 

 Alle spelers zijn er verantwoordelijk voor dat de kleedkamers zowel tijdens trainingen als tijdens 
wedstrijden netjes worden achtergelaten. Het is niet nodig om aan de spullen van anderen te 
zitten. Eventuele beschadigingen en vernielingen worden verhaald op de desbetreffende 
speler(s). 

 Een jeugdspeler is verplicht om op de afgesproken tijdstippen te trainen en op wedstrijddagen 
aanwezig te zijn. Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, meldt de speler zich op tijd 
af bij de trainer of bij de leider. 

 Een speler kan twintig minuten voor aanvang van de training terecht in de kleedkamer.  

 Jeugdspelers hebben na afloop van de trainingen en wedstrijden ongeveer twintig minuten 
(bepaald door de trainer en/of de leider) de tijd om zich te douchen en aan te kleden.  

 Fietsen, bromfietsen en scooters worden in de fietsenstalling geplaatst 

  Roken en het gebruik van alcoholhoudende dranken in en rond de kleedkamers is verboden. 

 Jeugdspelers zijn verplicht de door de club ter beschikking gestelde kleding te dragen. In 
bruikleen gegeven materialen mogen niet privé gebruikt worden. 

 Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers verplicht. 

 Ook wanneer een jeugdspeler buiten de trainings- en wedstrijddagen op het sportpark aanwezig 
is, houdt hij/zij zich aan de hierboven gestelde afspraken. 
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HOOFDSTUK 11: 
 

AFSPRAKEN MET LEIDERS: 
 
Bij de jeugdopleiding spelen de leiders een belangrijke rol. Door te streven naar een goede kwaliteit 
van de leiders wil de club haar verantwoordelijkheid naar ouders en kinderen duidelijk maken. 
 
In dit kader is er een “Handleiding voor leiders bij SC Erica” samengesteld, deze handleiding is 
bedoeld als ondersteuning voor de leiders.  
Tijdens de vergadering, voorafgaande aan het seizoen, wordt deze handleiding met de leiders 
doorgenomen. 

 
NIEUWE LEIDERS: 
 
Nieuwe leiders worden benaderd door de leeftijdscoördinatoren. Tijdens een gesprek met de 

leeftijdscoördinatoren komen de taken van de jeugdleider, de verplichtingen en praktische zaken aan 
de orde. Hierbij valt te denken aan onder andere het invullen van het wedstrijdformulier en het 
maken wan een was en corvee schema. De nieuwe leiders krijgen verder de overige noodzakelijke 
informatie over onze vereniging uitgereikt. 

 
FUNCTIONEREN LEIDERS: 
 
Leiders: we zijn blij dat jullie er zijn !!!!!! De perfecte leider bestaat niet !!!!!!! 
We gaan uit van de goede wil van onze leiders. Toch is het in sommige gevallen ook voor een leider 
moeilijk om zich aan de afspraken te houden. Dit kan erg vervelend zijn. 
 
In voorkomende gevallen zal dan een gesprek plaatsvinden met de leeftijdscoördinatoren. 
 
Daar waar er een escalatie dreigt, volgt er een gesprek met een vertegenwoordiger van het 
hoofdbestuur, de jeugdvoorzitter en de leeftijdscoördinatoren. Hier wordt dan bekeken of er een 
basis is om door te gaan. 
In het uiterste geval kan er door het hoofdbestuur, in overleg met de vertegenwoordigers van de 
jeugdcommissie, worden besloten om niet verder te gaan met de desbetreffende leider(s). 

 
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING: 
 
Om de begeleiding van de jeugdspelers op een hoger niveau te krijgen, is het mogelijk om via korte 
cursussen en/of voorlichtingsavonden de leiders (bij) te scholen. 
 
De jeugdcommissie heeft de mogelijkheid om thema-avonden te organiseren, waarin aandacht 
wordt geschonken aan verschillende aspecten binnen het jeugdvoetbal. 
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HOOFDSTUK 12: 
AFSPRAKEN MET TRAINERS: 
 
E-, en F- Jeugd: 

 
Afspraken, richtlijnen, verwachtingen en informatie voor de trainer van de    
E-, en F- jeugd. 
 

De jeugd is een belangrijke groep binnen onze vereniging. Daarom moet er steeds geïnvesteerd 
worden in onze jeugdopleiding. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 

                   ▪ zorg te dragen voor goed opgeleide trainers 

                   ▪ zorg te dragen voor een goede begeleiding. 

                   ▪ zorgen dat spelers plezier blijven beleven aan het voetballen. 

                   ▪ bezigheden organiseren die er voor zorgen dat spelers lid blijven.                      

                   ▪ spelers een “eigen plek” binnen de vereniging te geven. 

                    

Selectiebeleid: 
▪ Vanaf de F- jeugd wordt er ingedeeld op basis van voetbalkwaliteiten, dit geldt voor F1, F2 en F3. De 

overige F- jeugd wordt op leeftijd ingedeeld. 

▪ De pas aangemelde F pupillen worden ingedeeld in de laagste F teams. Daar   

   zijn ze in de gelegenheid om te wennen aan de elementaire beginselen van het  

   voetbalspel. 

 

In incidentele gevallen kan van dit principe worden afgeweken. De beslissing hierover wordt op 

grond van zwaarwegende argumenten genomen door de leeftijdscoördinatoren in samenwerking 

met de trainers, waarna de jeugdcommissie zal worden ingelicht. 

De teamindeling gebeurt door de trainers en de leeftijdscoördinatoren. Deze indeling wordt 

voorgelegd aan de jeugdleiders, waarbij de spelers in het afgelopen seizoen waren ingedeeld. In 

overleg kan worden besloten om de indeling aan te passen. De eindbeslissing echter ligt bij de 

trainers. 

Na de najaarscompetitie, de zaalcompetitie en de voorjaarscompetitie wordt bekeken of 

verschuivingen op grond van kwaliteiten moeten plaatsvinden. 
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Taakomschrijving Trainer E-, en F- jeugd. 

 

De trainer: 

 

 verzorgt de trainingen van de gehele E-, en F- jeugd. 

 is op de hoogte van de leeftijdsspecifieke kenmerken van E-, en F- jeugd. 

 is op de hoogte van de coachdoelstellingen die horen bij deze leeftijdsgroep. 

 is in staat om deze doelstellingen te vertalen naar voetbalvormen, te weten: technische 
oefeningen, basisspelvormen en partijspelen. 

 is in staat om de jeugdleiders voorlichting te geven over de begeleiding en coaching van deze 
leeftijdsgroepen. 

 overlegt met en geeft instructies aan de assistent trainers over de oefenvormen 

 conformeert zich aan de besluiten die door de technische commissie worden genomen. 

 tracht elke groep en kind evenveel tijd en aandacht te geven zodat eenieder zich evenredig 
goed kan ontwikkelen. 

 hoeft niet per definitie een coachende functie op zaterdag te hebben. 

 is het aanspreekpunt t.a.v. zaken die betrekking hebben op de training. 

 is samen met de leeftijdscoördinatoren verantwoordelijk voor de indeling van de E en F 
jeugd. 

 onderhoudt regelmatig contact met de leeftijdscoördinatoren over de   voortgang bij de 
diverse teams. 

 woont de leidersvergaderingen bij, die voor aanvang van elke competitie worden gehouden, 
en neemt hieraan actief deel. 

 woont de vergaderingen van het trainersoverleg bij. 

 
C-, en D- Jeugd: 
 
Afspraken, richtlijnen, verwachtingen en informatie voor de trainer van de    
C-, en D- jeugd. 
 
De jeugd is een belangrijke groep binnen onze vereniging. Daarom moet er steeds geïnvesteerd 
worden in onze jeugdopleiding. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
                  ▪ zorg te dragen voor goed opgeleide trainers 

                   ▪ zorg te dragen voor een goede begeleiding. 

                   ▪ zorgen dat spelers plezier blijven beleven aan het voetballen. 

                   ▪ bezigheden organiseren die er voor zorgen dat spelers lid blijven.                      

                   ▪ spelers een “eigen plek” binnen de vereniging te geven. 
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Selectiebeleid: 

Er wordt geselecteerd op basis van voetbalkwaliteiten. De beste C- jeugd speelt in  C1. Daarop volgt 

C2 en C3. Hetzelfde geldt voor de D- jeugd. 

 

In incidentele gevallen kan van dit principe worden afgeweken. De beslissing hierover wordt op 

grond van zwaarwegende argumenten genomen door de technisch jeugdcoördinator en de 

leeftijdscoördinatoren, waarna de jeugdcommissie zal worden ingelicht. 

De teamindeling gebeurt door de technisch jeugdcoördinator, trainers, de leeftijdscoördinatoren en 

de leiders. Deze indeling wordt voorgelegd aan de jeugdleiders, waarbij de spelers in het afgelopen 

seizoen waren ingedeeld. In overleg kan worden besloten om de indeling aan te passen. De 

eindbeslissing echter ligt bij de technisch jeugdcoördinator. 

Na de najaarscompetitie, de zaalcompetitie en de voorjaarscompetitie wordt bekeken of 

verschuivingen op grond van kwaliteiten moeten plaatsvinden.T 

Taakomschrijving Trainer C-, en D- jeugd. 

De trainer: 

 verzorgt de trainingen van de gehele C-, en D- jeugd. 

 traint de C-, en D- jeugd twee keer per week. 

 wordt afhankelijk van de grootte van de groep geassisteerd door een assistent-trainer. 

 is op de hoogte van de leeftijdsspecifieke kenmerken van C-, en D- jeugd. 

 is op de hoogte van de coachdoelstellingen die horen bij deze leeftijdsgroep. 

 is in staat om deze doelstellingen te vertalen naar voetbalvormen, te weten: technische 
oefeningen, basisspelvormen en partijspelen. 

 is in staat om de jeugdleiders voorlichting te geven over de begeleiding en coaching van 
deze leeftijdsgroepen. 

 overlegt met en geeft instructies aan de “hulptrainers” over de oefenvormen. 

 conformeert zich aan de besluiten die door de jeugdcommissie worden genomen. 

 tracht elke groep en kind evenveel tijd en aandacht te geven zodat eenieder zich evenredig 
goed kan ontwikkelen. 

 is het aanspreekpunt t.a.v. zaken die betrekking hebben op de training. 

 is samen met de leeftijdscoördinatoren verantwoordelijk voor de indeling van de C-, en D- 
jeugd. 

 onderhoudt regelmatig contact met de leeftijdscoördinatoren over de voortgang bij de 
diverse teams. 

 woont de leidersvergaderingen bij, die voor aanvang van elke competitie worden gehouden, 
en neemt hieraan actief deel. 

 woont de vergaderingen van het trainersoverleg bij. 
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A-, en B- Jeugd: 
 
Afspraken, richtlijnen, verwachtingen en informatie voor de trainer van de    
A-, en B- jeugd. 
 
De jeugd is een belangrijke groep binnen onze vereniging. Daarom moet er steeds geïnvesteerd 
worden in onze jeugdopleiding. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
                  ▪ zorg te dragen voor goed opgeleide trainers 

                   ▪ zorg te dragen voor een goede begeleiding. 

                   ▪ zorgen dat spelers plezier blijven beleven aan het voetballen. 

                   ▪ bezigheden organiseren die er voor zorgen dat spelers lid blijven.                      

                   ▪ spelers een “eigen plek” binnen de vereniging te geven. 

                   ▪ enz. 

 
Selectiebeleid: 
Er wordt geselecteerd op basis van voetbalkwaliteiten. De beste A- jeugd speelt in  A1. Daarop volgt 

A2 en eventueel A3. Hetzelfde geldt voor de B- jeugd. 

 

In incidentele gevallen kan van dit principe worden afgeweken. De beslissing hierover wordt op 

grond van zwaarwegende argumenten genomen door de technisch jeugdcoördinator en de 

leeftijdscoördinatoren, waarna de jeugdcommissie zal worden ingelicht. 

De teamindeling gebeurt door de technisch jeugdcoördinator, trainers, leiders en de 

leeftijdscoördinatoren. Deze indeling wordt voorgelegd aan de jeugdleiders, waarbij de spelers in het 

afgelopen seizoen waren ingedeeld. In overleg kan worden besloten om de indeling aan te passen. 

De eindbeslissing echter ligt bij de technisch jeugdcoördinator. 

Gedurende het seizoen wordt bekeken of verschuivingen op grond van kwaliteiten moeten 

plaatsvinden, hiervoor is de technisch jeugdcoördinator eindverantwoordelijk. 
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Taakomschrijving Trainer A-, en B- jeugd. 

 

De trainer: 

 

 verzorgt de trainingen van de gehele A-, en B- jeugd. 

 traint de A-, en B- jeugd twee keer per week. 

 wordt afhankelijk van de grootte van de groep geassisteerd door een assistent-trainer. 

 is op de hoogte van de leeftijdsspecifieke kenmerken van A-, en B- jeugd. 

 is op de hoogte van de coachdoelstellingen die horen bij deze leeftijdsgroep. 

 is in staat om deze doelstellingen te vertalen naar voetbalvormen, te weten: technische 
oefeningen, basisspelvormen en partijspelen. 

 is in staat om de jeugdleiders voorlichting te geven over de begeleiding en coaching van 
deze leeftijdsgroepen. 

 overlegt met en geeft instructies aan de “hulptrainers” over de oefenvormen. 

 conformeert zich aan de besluiten die door de technische commissie worden genomen. 

 tracht elke groep en kind evenveel tijd en aandacht te geven zodat eenieder zich evenredig 
goed kan ontwikkelen. 

 is het aanspreekpunt t.a.v. zaken die betrekking hebben op de training. 

 is samen met de leeftijdscoördinatoren verantwoordelijk voor de indeling van de A-, en B- 
jeugd. 

 onderhoudt regelmatig contact met de leeftijdscoördinatoren over de voortgang bij de 
diverse teams. 

 woont de leidersvergaderingen bij, die voor aanvang van elke competitie worden gehouden, 
en neemt hieraan actief deel. 

 woont de vergaderingen van het trainersoverleg bij. 
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Jeugd keepers: 
 

Afspraken, richtlijnen, verwachtingen en informatie voor de keepertrainer(s) 
 

De jeugd is een belangrijke groep binnen onze vereniging. Daarom moet er steeds geïnvesteerd 
worden in onze jeugdopleiding. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door: 
                  ▪ zorg te dragen voor goed opgeleide trainers 

                   ▪ zorg te dragen voor een goede begeleiding. 

                   ▪ zorgen dat keepers plezier blijven beleven aan het voetballen. 

                   ▪ bezigheden organiseren die er voor zorgen dat spelers lid blijven.                      

                   ▪ spelers een “eigen plek” binnen de vereniging te geven. 

                   ▪ enz. 

 

Selectiebeleid: 
Er wordt geselecteerd op basis van keepers kwaliteiten. De beste keeper speelt in  het eerste team. 

Daarop volgt het tweede,  en eventueel het derde team. 

 

In incidentele gevallen kan van dit principe worden afgeweken. De beslissing hierover wordt op 

grond van zwaarwegende argumenten genomen door de technisch jeugdcoördinator en 

leeftijdscoördinatoren in samenwerking met de trainer(s), waarna de jeugdcommissie zal worden 

ingelicht. 

 

Taakomschrijving jeugd keeperstrainer. 

 

 verzorgt de trainingen van de selectie keepers. 

 traint de keepers minimaal een keer per week. 

 wordt afhankelijk van groepsgrootte geassisteerd door assistent-trainer. 

 is op de hoogte van de leeftijdsspecifieke kenmerken van verschillende leeftijdsgroepen. 

 is op de hoogte van de coachdoelstellingen die horen bij deze leeftijdsgroep. 

 is in staat om deze doelstellingen te vertalen naar keepers vormen, te weten: technische 
oefeningen en basisspelvormen. 

 is in staat om de jeugdleiders voorlichting te geven over de begeleiding en coaching van de 
keepers. 

 overlegt met en geeft instructies aan de “hulptrainers” over de oefenvormen. 

 conformeert zich aan besluiten genomen door de technische commissie. 

 tracht elke keeper evenveel tijd en aandacht te geven zodat eenieder zich evenredig goed 
kan ontwikkelen. 

 is het aanspreekpunt t.a.v. zaken die betrekking hebben op de training. 
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HOOFDSTUK 13: 
 
HET OPLEIDEN VAN JEUGDVOETBALLERS 
 

Leeftijd   Doel    Inhoud** 

 

=5-7 jaar   Voorfase   T.i.c.* 

Bal is doel   Het leren beheersen Vaardigheidsspelvormen 

    Van de bal   + richting 

        + snelheid 

        + nauwkeurig 

 

=7-11 jaar   Basisspel-Rijpheid  T.I.c.* 

Bal is middel  Spelinzicht en technische 

  Vaardigheden ontwikkelen 

  Door middel van het spelen 

  In basisvormen 

 

=11-16 jaar                       Wedstrijd-Rijpheid T.I.C.*    

Wedstrijd is middel  Teamtaken, taken per linie en 

  Posities ontwikkelen door  

  Kleine en grote wedstrijd- 

  Vormen 

 

=16-19 jaar                      Competitie-Rijpheid T.i.c.* 

Wedstrijd is doel  Wedstrijdcoaching 

  + rendement   
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+ wedstrijdrijpheid 

  + mentale aspecten 

 

= vanaf 19 jaar               Optimale-Rijpheid  T.I.C.* 

Competitie is doel          in senioren/topvoetbal Specialisatie of  

multifunctionele aspecten 

 

*het vetgedrukte staat centraal 

 

**De inhoud van voorgaande leeftijd groepen blijft centraal over de gehele linie. 

 

T=techniek   I= inzicht  C= communicatie 
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HOOFDSTUK 14: 
 

Slotwoord van de jeugdcommissie: 

 

Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de Jeugdcommissie in samenwerking met 

Gerrie Benes. Gerrie mag hierdoor gezien worden als grondlegger van het huidige jeugdbeleidsplan, 

hij was ten tijde van de eerste uitgave hoofdtrainer van de vereniging en zeer betrokken bij het 

voetbal in al zijn facetten. De jeugdcommissie van SC Erica is Gerrie dankbaar voor zijn vele werk ten 

behoeve van de jeugd van Erica en omstreken. 

 


