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Voorwoord 
 
Ons jeugdbeleidsplan is om enkele redenen toe aan een update. Het vorige plan is al weer enkele 
jaren oud, het pupillenvoetbal is flink veranderd en de namen van de leeftijdsgroepen zijn 
aangepast. Onze club zelf verandert ook d.w.z. dat de leden zelf ook veranderen en dat is ook een 
reden om het jeugdbeleid weer eens kritisch tegen het licht te houden.   
 
Het plan dient als leidraad voor de commissies, trainers/leiders, spelers en ouders over de doelen 
die onze club nastreeft en hoe we die doelen willen bereiken. Kernwoorden zijn spelplezier, 
opleiden, ambitie, structuur en kwaliteit. 
 
Maar het belangrijkste motto van dit plan is het CLUBDENKEN: het belang van de club gaat boven 
het belang van een team en het belang van een team gaat boven het belang van een speler. Maar 
daarmee wordt ook bedoeld dat lid zijn van onze club meer is dan alleen trainen en wedstrijden 
spelen. Of anders gezegd: “Je bent lid van onze club, geen klant bij onze club”.  
 
Bij onze club spelen heel veel jongens en ook heel veel meiden. In het plan wordt meestal 
gesproken over “hij” en “speler”, daarmee bedoelen we zowel jongens als meiden. Het is fijner 
lezen als niet overal de tekst “hij/zij” of “speler/speelster” moet worden gebruikt.  

 
Technische Jeugdcommissie RKVV Bergeijk 
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Technische structuur RKVV Bergeijk 
 

 
 
Technische jeugdcommissie (TJC) – Technisch Jeugdcoördinator (JCO) 
 
De JCO zal in samenwerking met de TJC  het voetbaltechnisch en tactisch  beleid uitdragen en 
bewaken en er over rapporteren aan het Bestuurslid TZ. De JCO zal als spin in het web 
functioneren en samen met de TJC ook het “CLUBDENKEN” onder de aandacht brengen van 
trainers, leiders, spelers en ouders. De TJC wordt geleid door de jeugdcoördinator (JCO) en is  
samengesteld in overleg tussen het Bestuurslid TZ en de JCO.  
 
Uitgangspunt is dat er in de TJC een of meer leden zijn voor de bovenbouw O13 t/m 019,  een of 
meer leden voor de onderbouw  O7 (mini’s) t/m JO12 en een lid voor de keepers.  

 
De ideale competenties van de TJC-leden zijn: 

- “gevoel” met het omgaan met (voetballende) jongens en meiden; 
- goed communiceren met trainers, leiders, spelers en ouders;  
- affiniteit met voetbal en voetbaltraining. 

Daarnaast zijn de ideale competenties van de JCO ook nog  specifieke vakdiploma’s, 
trainingservaring en vakkundige kennis van voetbal. 
 
Taken van de TJC: 
 

✓ het verbeteren van voetbaltechnische en voetbal tactische zaken door spelers, trainers en 
leiders te adviseren, begeleiden, coachen en kennis over te dragen; 

✓ het op deze manier bevorderen van een goede en herkenbare manier van trainen en 
wedstrijden spelen gebaseerd op plezier en aanvallend voetbal; 

✓ daarnaast ook passende aandacht geven aan sociaal gedrag van spelers binnen het team 
en binnen de club; 

✓ het doen van voorstellen en adviseren over de samenstelling van de teams in de 
leeftijdsgroepen; 
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Jeugdtrainers – Jeugdleiders 
 
De jeugdtrainers -en leiders: 

✓ vertegenwoordigen onze club, zijn dus het “visitekaartje” en hebben een 
voorbeeldfunctie; 

✓ onderschrijven het ‘Club denken’; 
✓ staan open voor adviezen,  begeleiding, coaching en kennis van de TJC; 
✓ staan achter een goede en herkenbare manier van trainen en wedstrijden spelen 

gebaseerd op plezier en aanvallend voetbal;  
✓ organiseren per seizoen ouderbijeenkomst om uitleg te geven over technische/tactische 

aspecten; 
✓ maken afspraken over wat van spelers en ouders mag worden verwacht voor wat betreft 

het  beleid en de normen en waarden van de club. 

Voor de selectieteams wordt gestreefd naar trainers met het diploma TC3, aan trainers met dat 
diploma wordt een vergoeding toegekend. In overleg is het mogelijk dat trainers de opleiding TC3 
volgen, waarbij dan nadere afspraken worden gemaakt over vergoeding van de daaraan 
verbonden kosten en over de verplichting zich voor een minimale termijn aan onze club te 
verbinden.    
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Voetbaltechnische visie en voorwaarden 
 
Voor het 1e resp. 2e senioren elftal wordt gestreefd naar minimaal competitieniveau 3e klasse 
resp. reserve 1e klasse, met als uitgangspunt om te spelen met zoveel mogelijk spelers uit onze 
eigen opleiding. De kwaliteit van de jeugdopleiding moet  gericht zijn dat dit doel.   
 
De visie van de jeugdopleiding is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 

- Het “Club Denken” staat centraal. 
- Iedereen moet met plezier voetballen, waarbij ruimte is voor prestatief en recreatief 

voetbal. 
- Aanvallend voetbal wordt gestimuleerd.  
- Een speler die wil en de kwaliteiten heeft kan in een hogere leeftijdsgroep spelen dan past 

bij zijn leeftijd. 
- Het trainen van technische vaardigheden en creativiteit is de rode draad in de 

jeugdopleiding. 
- Spelers voor selectieteams worden geselecteerd op technische en tactische kwaliteiten, 

mentaliteit, persoonlijkheid en gedrag. 
- Van spelers van selectieteams wordt verwacht dat ze twee keer per week trainen. Daarbij 

gelden uitzonderingen voor studie, beroep of bijzondere omstandigheden.  
- De ontwikkeling van de individuele speler staat voorop, maar gaat niet ten koste gaan van 

het teambelang. Naargelang de ontwikkeling van de speler in de hogere leeftijdsgroepen 
zijn voltooiing nadert, is die ontwikkeling meer ondergeschikt aan het teambelang.  

Voetbaltechnische voorwaarden voor deze visie: 
 

- Bij O7 t/m O12 vooral aandacht voor spelplezier en aandacht besteden aan het aanleren 
van technische vaardigheden. De ontwikkeling van spelers staat voorop, winnen is niet 
belangrijk. 

- Bij O13 t/m O19 vooral aandacht besteden aan het verbeteren van deze vaardigheden met 
steeds meer aandacht voor positiespel, opstelling en tactiek en ook steeds meer aandacht 
voor het willen winnen van wedstrijden. 

- Trainers en leiders zijn zich bewust van specifieke leeftijdskenmerken van de verschillende 
leeftijdsgroepen en houden daar rekening mee bij trainingen en wedstrijden.  
 
Selectie team(s) en recreatieve teams: 
Het 1e team van een leeftijdsgroep (met uitzondering van onder 8, 9 en 10) is een 
“selectieteam”. Daarin komen de spelers die in de ogen van de TJC en trainers/leiders op 
basis van kwaliteit en mentaliteit het meest geschikt zijn. Bij deze teams ligt de nadruk 
meer op ontwikkeling en prestatie. 
 
Enkele jaren geleden hadden we vaak 4 teams in een leeftijdsgroep. Als dat het geval is, is 
ook het 2e team een selectieteam. De overige teams zijn dan in principe min of meer 
gelijkwaardig. 
De laatste jaren bestaan de  verschillende leeftijdsgroepen uit niet meer dan 3 teams 
bestaan. Het 2e team is dan geen echt selectieteam. Maar bij de indeling van dat team 
wordt er wel rekening mee gehouden dat er voldoende spelers zijn die geschikt zijn het 1e 
team zo nodig aan te vullen en wordt er ook gekeken naar de ontwikkeling van spelers in 
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(het) volgende seizoen. Het derde team en overige teams in de leeftijdsgroep zijn de 
“recreatieve” teams.  
 
Concurrentie en uitwisseling van spelers tussen teams: 
Uitgangspunt in alle leeftijdsgroepen is dat  (gezonde) concurrentie tussen en uitwisseling 
van spelers van diverse teams wordt gestimuleerd met als doel de ontwikkeling en 
prestaties van spelers te  bevorderen.  
 
Het is nooit vanzelfsprekend dat spelers die in een team van een leeftijdsgroep zijn 
ingedeeld ook altijd in dat team spelen. Spelers die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) 
niet het vereiste niveau halen, kunnen (tijdelijk) in een lager team worden opgesteld. 
Andersom geldt het ook: spelers die het niveau van hun team ontgroeien, kunnen worden 
opgesteld in een hoger team.  

Trainers/leiders van teams in een leeftijdsgroep dienen deze uitgangspunten te onderschrijven, 
uit te dragen onder hun spelers en positief en constructief met elkaar samen te werken.  
 
Als de beschikbaarheid van trainers en indeling van trainingsvelden het mogelijk maken, trainen 
de selectieteams c.q. het selectieteam en 2e team van een leeftijdsgroep zoveel mogelijk op 
dezelfde avond en hetzelfde tijdstip. Dat maakt uitwisseling van spelers en overleg tussen 
trainers/leiders gemakkelijker. In overleg tussen de trainers kan dit uitgebouwd worden tot een 
gezamenlijke training.  
 
Nagestreefde klasse-niveau 
 
Voor de 1e selectieteams onder 19-1, 17-1, 15-1, 13-1, 12-2 en 11-1 is het doel om minimaal 1e 
klasse te spelen. Voor de 2e selectieteams of 2e teams is 2e klasse het streefdoel. Voor recreatieve 
teams is 3e, 4e of 5e klasse gewenst.  
 
Indelen van spelers 
 
Bij het indelen van spelers worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Kwaliteit staat voorop, leeftijd is niet beslissend. 
- mentaliteit, instelling,  persoonlijkheid en gedrag zijn ook belangrijk, talent alleen is niet 

voldoende.  Het motto is: “wie niet wil, kan niet”, maar ook: “wie niet kan, maar wel wil 
kan veel worden aangeleerd”.  

Spelers worden niet vanzelfsprekend minimaal ingedeeld in het team waarin zij het seizoen 
eerder speelden. Voorbeeld: in een seizoen met twee JO15-teams speelt een speler in JO15-2, in 
het seizoen daarna met drie JO15-teams kan de speler in JO15-3 ingedeeld worden als blijkt dat er 
veel goede spelers uit JO13 doorstromen.     
 
Helaas komt het (steeds vaker) voor dat spelers kort voor aanvang van een nieuw seizoen of zelfs 
lopende het seizoen stoppen met voetbal. Bij het indelen moet daarom noodgedwongen steeds 
meer rekening gehouden worden met gewenste minimale aantallen per team, dit om te 
voorkomen dat “late stoppers” tot gevolg hebben dat er te weinig spelers overblijven.  
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Beoordelen van spelers voor de indelingen 
 
Voor het beoordelen van spelers voor het maken van indelingen worden de volgende criteria 
gehanteerd (niet persé in deze volgorde):  
 

- mentaliteit, instelling, gedrag en persoonlijkheid; 
- technische kwaliteiten; 
- tactische kwaliteiten;  
- lichamelijke kwaliteiten; 
- advies/beoordeling trainer en leider.  

Spelers worden beoordeeld door de TJC en door de trainer(s) en leider(s) van de speler.  
De trainers/leiders vullen beoordelingsrapporten in. De TJC maakt een 1e concept-indeling op 
basis van die rapporten, op basis van eigen beoordelingen, op basis van beoordelingen van 
spelers in andere teams van de leeftijdsgroep en met het oog op ontwikkeling en doorstroming in 
volgende seizoenen.  
 
De concept-indelingen worden voor advies voorgelegd aan de JC en daarna teruggekoppeld met 
de trainers/leiders. De TJC is eindverantwoordelijk voor de indelingen. 
Het uitgangspunt voor de indeling is dat de teams vanaf de onder 11 en hoger op de genoemde 
criteria onder punt “Indelen van spelers” worden ingedeeld. Hier wordt in eerste instantie geen 
rekening gehouden met eventuele beschikbaarheid van trainers (ouders). Ook worden teams 
zoveel mogelijk verdeeld in gelijke aantallen per team (of een kleine afwijking ivm de beschikbare 
aantallen en/of haalbaarheid speler). 
 
 Globale planning per jaar: 

februari / maart invullen beoordelingsformulieren door trainers/leiders 

medio/eind maart maken voorlopige 1e indeling 

april terugkoppeling met trainers/leiders teams 

april eventuele aanpassingen 

Mei definitief maken spelerslijsten 

1 juni bekendmaken op website 

augustus / september zo nodig aanpassingen in de indelingen 

 
Meisjesvoetbal 
 
Al enkele jaren bloeit het meisjesvoetbal bij onze club enorm op. Met deze teams, die alleen uit 
meisjes bestaan, onderscheidt onze club zich van veel andere clubs uit de regio die vaak met 
combinatie jongens/meisjes-teams spelen. In de JC is de “hoofdleider meisjes” speciaal belast met 
meisjesvoetbal. 
 
Uitgangspunt is om meisjes in de leeftijdsgroepen O7 (mini’s) t/m O10  zoveel mogelijk te laten  
voetballen met meisjes uit hun leeftijdsgroep.  
Als er binnen een leeftijdsgroep voldoende meisjes zijn om twee of meer teams te maken dan is 
het uitgangspunt om de beste speelsters in het hoogste team in te delen. Er kan besloten worden 
om dit team in het belang van hun ontwikkeling in een jongenscompetitie in te laten delen. 
Ook mogelijk is om zeer goeie speelsters als ze zelf willen in een jongensteam in te delen. 
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Uitgangspunt is om niet actief talentvolle speelsters van andere clubs aan te trekken. Maar elke 
speelster is uiteraard welkom om bij onze club te komen spelen. 
 
Indeling meisjesteams 
 
In principe worden alle meisjes in de leeftijdsgroepen O11, O13 en 015 ingedeeld in gemengde 
teams, waarbij gestreefd wordt naar indeling in de competities voor gemengde teams.  
Als er meerdere meisjes zijn die niet gemengd wensen te spelen zal aan deze wens gehoor 
worden gegeven en zal dit team worden ingedeeld in een meisjes competitie, mits er voldoende 
spelers zijn.  
 
Talentvolle meiden zullen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om zolang als mogelijk met 
jongens te blijven voetballen om zodoende de verdere ontwikkeling van het talent te stimuleren. 
Dit gebeurt alleen met instemming van de speler en ouders/verzorgers.  
 
Anders dan bij jongens is het mogelijk dat talenten eerder doorstromen naar de 
seniorenvrouwenteams. Met toestemming van ouders/verzorger is het mogelijk om vanaf 16 jaar 
door te stromen naar de senioren dames. Voorafgaand aan de overgang zal eerst over een ruime 
periode mee getraind worden op het niveau van vrouwen senioren. In overleg tussen de TJC en 
de seniorentrainer zal bepaald worden of de meiden qua fysiek en voetbalniveau de overstap 
kunnen maken. 
 
Incidenteel inzetten van spelers in andere teams 
 
Komt een team spelers tekort dan wordt in eerste instantie aangevuld met spelers van een lager 
team van dezelfde leeftijdsgroep. Een tekort aan spelers houdt in principe in dat er onvoldoende 
basisspelers zijn. Aanvulling door spelers van een lager team is in principe niet nodig als er twee 
wisselspelers beschikbaar zijn.   
 
Welke speler(s) van het lagere team aanvullen, wordt in goed overleg tussen de trainers/leiders 
van de teams bepaalt.  Het “Club Denken” staat daarbij voorop. De trainer/leider van het hogere 
team bepaalt niet eenzijdig welke speler het wordt. 
 
Als de trainers/leiders er niet uitkomen wordt opgeschaald naar de hoofdleiders die samen 
beslissen. Pas als het echt nodig is wordt opgeschaald naar de JCO die een beslissing neemt.  
 
Als er in lagere teams van dezelfde leeftijdsgroep geen of geen geschikte spelers beschikbaar zijn, 
komen spelers van een lagere leeftijdsgroep in aanmerking. Ook hier geldt dat trainers/leiders in 
goed overleg spelers aanwijzen, daarna eventueel opschalen naar hoofdleiders en JCO.  
 
In geen enkel geval worden eerst spelers benaderd, dit om te voorkomen dat spelers 
teleurgesteld worden als toch een andere keuze wordt gemaakt.  
 
Spelers mogen niet in teams van een jongere leeftijdsgroep worden ingezet. Dat mag wel als ze 
qua leeftijd nog in die groep mogen uitkomen, mits het niveauverschil niet te groot is.   
 
Een speler die gevraagd wordt vanwege een tekort aan spelers incidenteel met een ander team 
mee te doen, dient dit  ook te doen. Zijn trainer/leider dient dat positief te benaderen vanuit het 
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Club Denken. De JC kan een speler die weigert mee te doen een sanctie opleggen bijv. niet spelen 
in zijn eigen team. 
 
Definitief overplaatsen van spelers naar een ander team tijdens het seizoen 
 
De TJC, de trainers/leiders van de speler of  de hoofdleider kunnen een voorstel doen om een 
speler tijdens het seizoen definitief over te plaatsen naar een hoger of lager team. Daarnaast 
geldt hetgeen is beschreven onder “concurrentie en uitwisseling spelers tussen teams” op blz. 5. 
 
Het voorstel wordt besproken tussen de TJC, de trainer/leider en de hoofdleider. Als zij er niet uit 
komen beslist de JCO.  
 
Bij de beslissing wordt rekening gehouden met de volgende aandachtspunten: 

- persoonlijke voetbalontwikkeling en mentaliteit van de speler 
- gevolgen voor de betreffende teams v.w.b.: 

o positie op de ranglijst (degradatie- of promotiekansen); 
o aantal spelers per team; 

- beoordelen alternatieven: 
o ruilen van spelers; 
o vanuit meer teams spelers doorschuiven; 

- het tijdstip van overplaatsen; 
- informeren van speler en ouders, teams en overige betrokkenen. 

Inzetten jeugdspelers bij senioren 
 
1e seniorenelftal: 
De hoofdtrainer mag jeugdspelers gebruiken in het 1e elftal als basis- of reservespeler onder de 
voorwaarden dat hij dat tijdig vooraf overlegd bij de JCO en de trainer/leider van de spelers. 
 
Overige seniorenelftallen: 
Het gebruiken van jeugdspelers door trainers/leiders mag alleen met goedkeuring vooraf van de 
JCO, de betreffende hoofdleider en de betreffende trainers/leiders van de spelers. 
 
Overgang jeugdspelers naar senioren op basis van leeftijd 
 
Over de overgang van jeugdspelers op basis van leeftijd naar de senioren wordt beslist in overleg 
tussen: 

- de JCO; 
- leden van de bovenbouw van TJC; 
- hoofdleider JO19; 
- trainers/leiders JO19 
- afgevaardigde seniorencommissie 
- afgevaardigde seniorenselectie/trainers. 

Er wordt beslist c.q. worden afspraken gemaakt over de teamindeling van de spelers, de 
begeleiding van de overgang naar de senioren en de communicatie met de betreffende spelers. 
Er wordt naar gestreefd het volgende tijdschema aan te houden: 

1) November informatie verstrekking door TZ en bestuurslid overige seniorencommissie aan 
spelers die over gaan naar de senioren. 
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2) feb/maart:  inventarisatie jeugdspelers die naar senioren moeten; 
3) maart-april:  overleg; 
4) mei-juni:  communicatie naar betreffende spelers 

In het eerste jaar als senior worden twee evaluatie-momenten gehouden om zo een goede 
overgang te waarborgen.  


