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Inleiding
Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van Voorschoten ’97. Hierin wordt het jeugdbeleid van de
vereniging in grote lijnen beschreven. Voor de uitwerking in detail wordt verwezen naar de
protocollen waarin taken en verantwoordelijkheden, eisen en verplichtingen nader worden
beschreven. Met de publicatie van dit jeugdbeleid komen alle voorgaande jeugdplannen en
–reglementen te vervallen.
Voorschoten ‘97 wil de voetballende jeugd een goede voetbalopleiding bieden door alle
spelers maximale ontwikkelingskansen te geven. Zowel voor de club als voor de speler is dit
belangrijk. Spelers en ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat al het mogelijke wordt
gedaan om de spelers hun "eigen top" te laten halen. De jeugdafdeling organiseert
daarnaast jeugdtoernooien en jeugdactiviteiten die de sociale samenhang binnen en binding
met de club bevorderen.
Dit beleidsplan geeft aan hoe de komende jaren vorm wordt gegeven aan de jeugdafdeling
van Voorschoten ‘97. Er wordt aandacht besteed aan het recreatieve en prestatieve
jeugdvoetbal, zowel voetbalinhoudelijk als de begeleiding van de jeugdspelers tijdens
trainingen en wedstrijden. Het creëren van een goede voetbalsfeer is de basis voor een
blijvende kwaliteitsverbetering.
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1. Hoofddoelstellingen jeugdbeleid
De doelstelling van de jeugdafdeling van Voorschoten ‘97 kan kort worden samengevat als:
Het bieden van een goede voetbalopleiding waardoor de jeugdleden van Voorschoten ‘97
•
•
•
•
•
•

plezier beleven aan het voetballen;
mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen;
de overgang naar senioren selecties of teams makkelijk te kunnen maken;
de juiste balans hebben tussen sport, sociale ontwikkeling, studie en plezier;
zich door middel van het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder kunnen
ontwikkelen, en;
zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij de vereniging, zodat voetbal tot op
latere leeftijd een plaats blijft houden als speler, coach, scheidsrechter en/of
bestuurslid.

Positief coachen
Voorschoten ‘97 wil dat er op een positieve en constructieve wijze wordt omgaan met
spelers. Het belangrijkste is dat de begeleiding het goede voorbeeld geeft. De begeleiding is
positief, stimulerend en vormend . (Zie protocol coachen en begeleiden)
Prestatie- en recreatiegericht voetballen
De hoofddoelstelling van het technisch jeugdbeleid is dat alle jeugdvoetballers zich optimaal
moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen prestatie- en
recreatiegericht voetballen. Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en
intensief te werken aan hun voetbalvermogen, wordt de mogelijkheid geboden een
voetbalopleiding te volgen. Dit zijn de jeugdselecties. Prestatiegericht voetballen staat
daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed
voetbal. Selectiespelers zijn in principe verplicht alle trainingen en wedstrijden aanwezig te
zijn. (Zie protocol jeugdselecties)
De groep waarvan de spelers de tijd, de wil en/of de kwaliteit niet hebben om zo intensief
met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar anders
(recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig). Bij recreatievoetbal staat
spelplezier voorop.

3

2. De organisatie

Werkgebied jeugdvoetbal is opgesplitst in de vier bovenstaande gebieden: Technische
Zaken, Algemene zaken, Toernooien en evenementen en het wedstrijdsecretariaat. Per
werkgebied is een commissie verantwoordelijk. De jeugdvoorzitter zorgt waar nodig voor
afstemming tussen de taakgebieden en beslist bij conflicterende belangen. De
jeugdvoorzitter wordt ondersteund door de jeugdsecretaris.
De jeugdcoördinatie commissie is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie binnen de
verschillende leeftijdsgroepen van de jeugd. Ze zijn het aanspreekpunt voor de teamleiders,
jeugdtrainers, spelers en ouders van de spelers binnen hun leeftijdsgroep.
De Technische Commissie Jeugd (TCJ) draagt zorg voor het functioneren van het
voetbaltechnische gedeelte van de vereniging. De TCJ bewaakt de inhoud en uitvoering van
het technisch beleid. De TCJ is verantwoordelijk voor de werving, selectie en aansturing van
de selectietrainers. De TCJ is verantwoordelijk voor de toewijzing van trainersvergoedingen
van de selectietrainers.
De Jeugd Toernooien en evenementen commissie is verantwoordelijk voor alles wat
betrekking heeft op de organisatie en aansturing van activiteiten, toernooien en
evenementen buiten de reguliere trainingen.
Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor planning en coördinatie van activiteiten
die verband houden met competitiewedstrijden en oefenwedstrijden. Dit zijn de activiteiten
die verband houden met de administratie rondom het voetbal. Afstemming binnen de
vereniging, samenhang tussen de diverse wedstrijden en de administratieve afhandeling en
correspondentie met de KNVB.
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3. De voetbalopleiding (technisch beleid)
De opleiding van een voetballer duurt ongeveer tien jaar. De spelers komen vaak op jonge
leeftijd (vijf jaar) bij onze club, maar vanaf 7 à 8 jaar is sprake van het regelmatig volgen van
doelgerichte trainingen. De overgang naar het senioren voetbal komt over het algemeen
genomen rond 18 jarige leeftijd. De bij Voorschoten ’97 ingezette kwaliteitsverbetering van
de toekomstige senioren zal niet alleen maar ten goede komen aan het eerste en tweede
elftal. De spelers die deze selectie elftallen niet halen zullen door de voetbalopleiding een
niveauverbetering aan de overige elftallen geven.
Algemene uitgangspunten
1.
De opleiding staat centraal. Het leveren van prestaties komt na de opleiding
2.
Tot en met O13 is training belangrijker dan het resultaat van de wedstrijd
3.
Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op leerdoelen vanuit verzorgd en
opbouwend voetbal
4.
Wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste
5.
De individuele ontwikkeling van de spelers staat centraal.
6.
Indien de mentale en fysieke eigenschappen het toelaten, moet een jeugdspeler zo
hoog mogelijk spelen. Alleen leeftijd is niet bepalend.
Trainingen
De kwaliteit van de trainingen moet goed zijn. Randvoorwaarden zijn:
 Alles met bal (ook conditionele oefeningen).
 Altijd vanuit een doelstelling.
 Structuur van de training is gericht op de vaste speelwijze.
 Bij alle jeugdtrainingen is het aanleren en/of verbeteren van de techniek een zeer
belangrijke doelstelling.
 De training is afgestemd op de leeftijdskenmerken voor de verschillende groepen
 De keepers worden een keer per week apart getraind; de andere keren wordt er
meegetraind met de eigen groep.
 Selectieteams trainen minimaal 2 x per week.
 Niet selectieteams O8 t/m O12 krijgen 1 x per week circuittraining en krijgen de
mogelijkheid om onder begeleiding van een door het team zelf aangestelde
vrijwilliger (ouder) een tweede keer te trainen.
 Niet selectieteams O13 t/m O19 krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding van
een door het team zelf aangestelde vrijwilliger (ouder) 2 x per week te trainen.
Zie voor de details het protocol training.
Wedstrijden
De manier van spelen van alle (selectie) elftallen is gelijk. Geen ingewikkelde speelwijzen,
maar herkenbaar 1-4-3-3 bij O13 t/m O19 , 1-3-1-3 bij O11 en O12 (8 tegen 8) en 1-2-1-2 bij
O8 t/m O10 (bij 6 tegen 6). De speelwijze is uitdagend voor spelers en trainers. Er zal
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nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de mentaliteit die voor deze speelwijze nodig is.
De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig mogelijke voetballers. Dit kan
alleen door de spelers niet steeds op dezelfde positie te laten spelen, maar te laten variëren
per linie en per as. Zie voor de details het protocol speelwijze.
Doelstellingen selectieteams
Door een goede opleiding te bieden aan onze (jeugd) spelers zullen zij beter en sneller aan
kunnen sluiten op het senioren selectie niveau. Kwaliteit van de opleiding is mede
afhankelijk van het niveau waarop een speler kan spelen. Om deze reden zal Voorschoten
‘97 moeten proberen selectieteams op het niveau te laten spelen waar deze thuis horen. Zie
voor de doelstellingen het protocol doelstellingen per selectieteam.
Meisjesvoetbal
Binnen de jeugdopleiding van Voorschoten ‘97 worden jongens en meisjes op een
gelijkwaardige manier behandeld. Van prestatiegerichte doelstellingen is (nog) geen sprake
door het relatief beperkte aantal meisjes en vrouwen in de diverse leeftijdsgroepen. Zolang
er nog niet serieus geselecteerd kan worden, wordt het meisjes- en vrouwenvoetbal
gerangschikt onder ‘recreatief’, met de daarbij behorende facilitaire en technische
ondersteuning. Bij voldoende talent en fysieke gesteldheid wordt aan meisjes de
mogelijkheid geboden om in een jongens (selectie)team te spelen.

3.1. Selectiebeleid
Afhankelijk van de leeftijdsgroep wordt één (11 tegen 11) of twee (8 tegen 8) of drie (6 tegen
6) teams beschouwd als selectieteams. De selectieteams zijn voor het continu op hoog
niveau willen spelen zeer belangrijk.
Uitgangspunten bij selecteren:
• Het spelen van voetballen op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks
onder of boven je niveau te moeten spelen.
• Er wordt rekening gehouden met lichamelijke en geestelijke kwaliteiten en
eigenschappen van een jeugdspeler.
• Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk
ontwikkelen, krijgen de kans om in ieder geval het volgend seizoen en waar mogelijk
eerder in een hoger team c.q. een hogere afdeling te gaan trainen en spelen.
• Bij niet-selectieteams kan, naast kwaliteitscriteria en ontwikkeling, ook worden
ingedeeld naar eigen voorkeur van speler(s), ouders (vriendenteams), leiders of
coördinatoren.
Het selecteren van jeugdspelers binnen een jeugdafdeling (O19 t/m O8) vindt plaats op basis
van voetbalkwaliteiten, trainingsinzet en gedrag. Spelers worden bij voorkeur niet in een
jeugdselectie opgenomen waarvan de trainers tot de familiekring behoren, met inbegrip van
stief- en pleegouders, partners van de ouders en huisgenoten. In die situaties waarbij dit wel
aan de orde is, beslist de technisch coördinator. De spelers worden geselecteerd door de
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selectietrainers in overleg met andere (selectie)trainers, elftalleiders en de technisch
coördinator. Voor verdere uitwerking van de teamindeling zie protocol selecteren.

3.2. Scouting
Het doel van de interne scouting is het in beeld brengen én houden van de
voetbalkwaliteiten en ontwikkelingen. Daarnaast kunnen met de resultaten van de scouting
aan het begin van het nieuwe seizoen indelingen op het juiste niveau worden gemaakt.
Spelers zullen met behulp van een eenvoudig speler volgsysteem worden beoordeeld op
vaste criteria:
•
Technische vaardigheid
•
Tactisch inzicht
•
Fysieke gesteldheid
•
Mentaliteit & Gedrag
Het speler-volgsysteem wordt verder ook nog gebruikt voor het meegeven van
verbeterpunten aan spelers (evaluatiegesprekken) en als informatie voor nieuwe trainers
voor het volgende seizoen. Na meerdere jaren geeft het de ontwikkelingen weer van de
jeugdopleiding.
De interne scouting richt zich in hoofdzaak op de niet-selectieteams. Bij een grote vereniging
als Voorschoten’97 gebeurt het dat talentvolle spelers niet worden opgemerkt, zich op
latere leeftijd ontwikkelen of later instromen. Het is de taak van de interne scouting om deze
spelers te herkennen en dit aan te geven bij de technisch coördinator. Voor uitwerking van
het scoutingsbeleid zie protocol scouting.

3.3. Technisch kader
Voorschoten’97 besteedt veel aandacht aan het werven, opleiden en begeleiden van
trainers en leiders. Vanuit de vereniging wordt gestimuleerd bij selectie- en niet selectie
trainers om een trainerscursus te volgen bij de KNVB of om een interne cursus te volgen. Zie
voor verdere uitwerking het protocol opleiden.
Het technisch kader staat onder aansturing van de TCJ en wordt gevormd door:
 Technisch coördinator (Hoofd Jeugdopleiding)
 Pupillen coördinator
 Selectietrainers
 Overige trainers
Het technisch kader is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de
voetbalopleiding. Voor verdere uitwerking van taken en verantwoordelijkheden zie de
protocollen Technische Commissie Jeugd en technisch kader.
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4. Toernooien en evenementen
De Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) organiseert jeugdtoernooien en jeugdactiviteiten die
de sociale samenhang binnen en binding met de club bevorderen.
Hieronder staan activiteiten die worden gehouden:
 Penaltybokaal
 Pupil van de week
 Sinterklaasfeest
 Kersttoernooi Vliethorst
 O12 Paastoernooi
 Schoolvoetbaltoernooi
 O10 & O11 – toernooi
 Jeugddag + huldiging kampioenen
 Tentenkamp
 Grote Clubactie
 Mini pupillen toernooi
Planning activiteiten
Begin augustus wordt de kalender met voorgestelde activiteiten opgeleverd door de
activiteitencommissie. De voorzitter zorgt vervolgens via de jeugdvoorzitter dat deze
kalender in augustus aan het hoofdbestuur wordt voorgelegd en wordt vastgesteld.
Communicatie met derden
- grote publiek
De vastgestelde activiteitenkalender wordt begin september via de website algemeen
bekend gesteld. Deze data zijn op de website onder “agenda” te vinden. De website kent
daarnaast een aparte pagina waar inhoudelijke informatie over de verschillende activiteiten
staat. De trekker van zo’n inhoudelijke activiteit is verantwoordelijk voor tijdige en juiste
communicatie van zijn of haar activiteit.
- interne stakeholders
Daarnaast worden enkele direct betrokkenen rechtstreeks door de activiteitencommissie op
de hoogte gesteld van de activiteitenkalender opdat zij hier rekening mee kunnen houden
met de planning van hun eigen activiteiten.
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Protocollen;
behorende bij het
jeugdbeleid
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1. Protocol coachen en begeleiden
Alle jeugdleden spelen voor hun plezier. Motivatie en mogelijkheden van de spelers zijn in
zekere mate bepalend voor hoeveel en in welk tempo ze kunnen en willen leren. Uitdaging
voor de trainer en de leider is het vinden van de balans tussen ontwikkeling en plezier. Een
eerste vereiste is dat de trainer/coach voorafgaand aan het nieuwe seizoen aan de ouders
bekend maakt dat het tactisch coachen alleen door de begeleiding van de teams wordt
gedaan.
Wedstrijdmentaliteit
Buiten het aanleren van het spelsysteem moet de jeugdopleiding zich richten op het kweken
van de juiste wedstrijdmentaliteit en de juiste weerbaarheid. Dit moet zich vertalen in het
ontwikkelen van het teamgevoel waarbij de spelers zich gaan realiseren dat met de juiste
wedstrijdmentaliteit het team sterker in de wedstrijd staat.
Er zal tijdens het opleidingstraject extra aandacht moeten worden geschonken aan de
weerbaarheid waarbij specifiek gelet moet worden op ongecontroleerde acties van spelers
richting scheids/grensrechters en tegenstanders. Vanaf de jongste jeugd moet de trainer
onmiddellijk ingrijpen indien een speler zich te buiten gaat aan grove overtredingen, of open aanmerkingen richting de scheidsrechter of diens assistenten heeft.
Verschillen per lettergroep
Bij O8 t/m O12 (pupillen) ligt de nadruk op het enthousiast maken van de spelers voor het
spel. Vanaf de O13 t/m O15 ligt, zeker bij de prestatieteams, de nadruk meer op het
ontwikkelen van vaardigheden. Bij O16 t/m O19 teams verschuift de focus, zeker bij de
prestatieteams, naar het vormen van karakter, het omgaan met wisselbeurten en het nemen
van eigen verantwoordelijkheid voor persoonlijke en teamresultaten.
O8 t/m O10
 Dit team zal altijd met zes spelers op het veld staan.
 Het is volwassenen niet toegestaan om tijdens de wedstrijd de spelers te coachen of zich
in het veld te begeven.
 Coachen zal zich beperken tot kleine aanwijzingen over het spel door de spelbegeleider.
Het is namelijk de doelstelling dat spelers in deze leeftijdsgroep nog kunnen en mogen
ontdekken waar hun mogelijkheden liggen.
 Het uitgangspunt moet zijn dat alle spelers evenveel speeltijd krijgen.
O11 & O12
 Dit team zal altijd met acht spelers op het veld staan.
 Bij deze pupillen zal er in de trainingen meer aandacht zijn voor de veldbezetting; voor
het overige conform de O8 t/m O10 teams.
O13
 De O13 selectie zal voor het eerst in de opstelling 1-4-3-3 gaan spelen.
 Bij deze groep moet getracht worden spelers op diverse posities uit te proberen.
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Hierdoor leren deze spelers hoe te handelen op deze posities en leren zij tevens hoe een
tegenstander op een bepaalde positie kan handelen.
Er wordt nadruk gelegd op het coachen naar positie en de taken die bij deze positie
horen.
Getracht moet worden dat alle spelers evenveel speeltijd krijgen.
De selectieteams moeten resultaat gericht gaan voetballen.
Spelers mogen worden aangesproken als zij de taken niet goed uitvoeren en het
wisselbeleid kan hierop worden afgestemd.
Het uitgangspunt is, dat gemiddeld over het seizoen, alle spelers evenveel speeltijd
krijgen. Het bijhouden van de feitelijke speeltijd in een (digitaal) logboek is dan ook een
vereiste voor selectieteams en wordt aanbevolen voor niet-selectieteams.

O14 & O15
 De O14 zal conform de O13 moeten handelen, echter vanaf deze leeftijd tot aan met de
O19 zal er meer nadruk gelegd moeten worden op het coachen op posities en de daarbij
behorende taken.
 Het uitgangspunt is, dat gemiddeld over het seizoen, alle spelers evenveel speeltijd
krijgen. Het bijhouden van de feitelijke speeltijd in een (digitaal) logboek is dan ook een
vereiste voor selectieteams en wordt aanbevolen voor niet-selectieteams.
 De selectieteams zullen op resultaat moeten gaan spelen. Het wisselbeleid kan hierop
worden afgestemd waarbij wel getracht moet worden dat iedere speler tijdens de
wedstrijd in het veld heeft gestaan.
 Spelers van de jeugdselectieteams O14 & O15 moeten altijd bij de activiteiten van het
team aanwezig zijn. Dit houdt in dat bij blessures en of schorsingen de spelers vanaf het
moment van verzamelen bij de groep moeten zijn.
O16 & O17
 Speerpunten voor deze teams zijn werken aan team spirit en discipline naar de leiding in
zijn algemeenheid.
 De selectieteams zullen op resultaat moeten spelen. Deze teams zijn bijna aan het einde
van het opleidingstraject en moeten gaan beseffen dat er in dienst van elkaar en van de
club gespeeld moet worden.
 Het kan voorkomen dat er spelers tijdelijk aan de O17 of O19 worden uitgeleend.
 De spelers van de selectieteams zullen hierop gewezen moeten worden bij aanvang van
het seizoen.
 De discipline in deze teams zal op een hoog niveau moeten worden gebracht.
 Spelers van de jeugdselectieteams O16 & O17 moeten altijd bij de activiteiten van het
team aanwezig zijn. Dit houdt in dat bij blessures en of schorsingen de spelers vanaf het
moment van verzamelen bij de groep moeten zijn.

O19
 De O19 staat aan het einde van het opleidingstraject. Tijdens de wedstrijden komen alle
geleerde facetten van pas.
 Voor de O19-1 geldt dat er zeer doelgericht gespeeld moet worden, wat inhoudt dat de
trainer vrij is in zijn beslissingen wie wanneer speelt. Het kan dus voorkomen dat spelers
niet aan een wedstrijd deelnemen.
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Het kan voorkomen dat er een speler (tijdelijk) wordt uitgeleend aan de zaterdag/zondag
selectie. Wie hiervoor, voor welke selectietak (zaterdag/zondag) in aanmerking komt,
verloopt volgens te maken afspraken tussen de trainer, ATC en TCJ.
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2. Protocol jeugdselecties
Afspraken met jeugdselectiespelers
• De spelers van de selectieteams zijn verplicht om iedere training aanwezig te. Traint een
speler minder, dan is de kans aanwezig dat hij buiten de basis staat.
• Ben je door omstandigheden verhinderd om deel te nemen aan een training, dan meld je
dit ruim voor aanvang van de training telefonisch, met opgaaf van reden, aan de trainer.
• Zorg ervoor dat je uiterlijk 15 minuten voor aanvang van een training in de kleedkamer
aanwezig bent.
• Ga gezamenlijk naar het trainingsveld (teamspirit) en gezamenlijk weer terug.
• Het is verplicht om tijdens de training scheenbeschermers te dragen. Dit ter voorkoming
van blessures.
• De trainer bepaalt wat je op trainingen, bij de warming-up voor de wedstrijd en als
wisselspeler aantrekt (bijv. trainingspak, trainingsjack).
• De training gaat altijd door.
• Na elke activiteit is douchen op badslippers verplicht.
• Bij uitwedstrijden verzamelen we bij Voorschoten 97. Voor de ingang van het terrein van
de tegenstander wachten we op elkaar en betreden gezamenlijk het complex.
• Toon waardering en respect voor de trainers, de begeleiding, je medespelers, de
tegenstander en de scheids/grensrechter(s).
• Geen tegenspraak op het trainingsveld en het wedstrijdveld in het bijzijn van anderen.
• Het shirt wordt tijdens de wedstrijden in de broek gedragen en de kousen omhoog.
• Boetes opgelegd door de KNVB komen voor eigen rekening.
• Ben je door omstandigheden verhinderd om deel te nemen aan een wedstrijd, dan meld
je uiterlijk woensdag voor 19.00 uur telefonisch, met opgaaf van reden, aan de trainer.
• Ben je geblesseerd dan wordt verwacht dat je op de wedstrijddag bij je team aanwezig
bent.
• Stages bij betaald voetbalorganisaties zijn toegestaan. De desbetreffende speler(s) en
diens ouder / verzorgers worden hierover tijdig door de trainer geïnformeerd. De spelers
krijgen vrij t.a.v. eigen club activiteiten.
• Aan stages bij andere amateurverenigingen wordt niet meegewerkt.
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3. Protocol Training
Trainingsschema
Op trainingsdagen hebben we te maken met 4 gebruikersgroepen, t.w. BSO, Atletiek, Jeugd
en Senioren. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de verdeling van de trainingsruimte
(veld en tijd) tussen de 4 gebruikersgroepen. Per jaar zal er een trainingschema worden
opgesteld in samenspraak met de beheerders. Het trainingsschema wordt door het
hoofdbestuur vastgesteld.
Uitgangspunten jeugdtrainingen:
 De O13 t/m O19 teams trainen bij voorkeur op eigen half veld, mits ruimte en trainer
beschikbaar.
 Aan de O8 t/m O12 teams wordt 1 keer per week circuittraining aangeboden.
 Keeperstraining op een half veld.
 O8 t/m O12 teams zo veel mogelijk voor 19:00 trainen.
 Trainingstijden sluiten op elkaar aan
 Warming up en opruimen in eigen trainingstijd
 Vriendschappelijke wedstrijden: alleen in eigen trainingstijd en op eigen veld.

Teams
O19 selectie
O13 t/m O17 selectie
O11 & O12 selectie
O8 t/m O10 selectie
Overige teams O13 t/m O19
Overige teams O8 t/m O12
Keepers
* Mits trainer beschikbaar.
** Naast reguliere circuittraining.

Duur
1 ½ uur
1 ¼ uur
1 uur
1 uur
1 uur
1 uur

Aantal x
per week
3
3
3
2
2*
1**
1

Trainingsaanpak
 Oefenstof per leeftijdscategorie afstemmen op trainingsdoelen en spelerskwaliteiten;
 Moeilijkheidsgraad van de oefeningen aanpassen aan het niveau van de spelers;
 Pass-, trap- en looptraining zijn vaste onderdelen van het trainingsprogramma;
 Voorbeeld trainingsopbouw jeugd: Bij de O8 & O9 wordt er getraind op balvaardigheid,
balgretigheid en individuele acties richting doel (doelgerichtheid);
 Bij de O10 t/m O12 wordt dit uitgebreid met strak samenspel op korte afstand (passing,
3-hoekjes, bal laag);
 Bij de O13 wordt dit uitgebreid met positiespel op basis van 1-4-3-3, ruimtegebruik,
onderlinge coaching, opbouwen, spelen op balbezit en omgaan met de tegenstander;
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Bij de O14 & O15-junioren wordt dit uitgebreid met het kunnen spelen volgens 1-4-3-3,
tactisch inzicht, omschakelen tussen aanvallen en verdedigen en vice versa,
tempowisselingen, opbouwen, spelhervattingen en inspelen op ontwikkelingen van de
wedstrijd;
Bij de O16 & O17-junioren wordt dit uitgebreid met het kunnen spelen volgens 1-4-3-3 of
1-3-4-3, hangende spits, snelle positiewisselingen, lange pass, kopvaardigheid en druk
opbouwen;
Bij de O19-junioren wordt dit afgerond met persoonlijke effectiviteit,
'winnaarmentaliteit' en tactische omschakelingen tijdens de wedstrijd.
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4. Protocol speelwijze
De manier van spelen van alle selectie elftallen is gelijk. Ook voor recreatieve teams wordt
deze speelwijze geadviseerd. Geen ingewikkelde speelwijzen, maar herkenbaar 1-4-3-3, 1-31-3 (bij 8 tegen 8) en 1-2-1-2 (bij 6 tegen 6). De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot
zo veelzijdig mogelijke voetballers. Dit kan alleen door de spelers niet steeds op dezelfde
positie te laten spelen, maar te laten variëren per linie.
Speelwijze via de ‘Hollandse school’
 1-4-3-3
 Spelen met buitenspelers
 Inschuivende centrumverdediger (nr. 4)
 Middenveld dat bestaat uit een nr. 10 achter de spits of een roulerend middenveld
Kenmerken van de speelwijze:
Algemeen
 Spelen op de helft van de tegenstander
 Snel circulatievoetbal
 Het juiste moment de diepte kunnen vinden, via de diepe spits of via de vleugels
 De bal zo snel mogelijk heroveren
 Afjagen door het hele team
 Rekening houden met de sterkte / zwakte van de tegenstander
Opbouw van achteruit
 Zo snel mogelijk diepste (centrum)speler aanspelen
 Hoog baltempo d.m.v. strakke passing
 Veld groot, juiste veldbezetting
 Voorkeur over de flanken
 Door het centrum zonder risico
 Restverdediging
Aanvallen op de helft tegenstander
 Tempo versnelling op de helft tegenstander
 Steekpass naar de vleugelspitsen
 Middenvelders aanspeelbaar zijn voor de pass terug van de spitsen
 Centrumspits beweegt in de breedte
 Schaduwspits sluit bij of gaat diep
 Opkomende backs + voorzet
 Scherpte in de afronding
 Schieten vanuit de 2e lijn
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Omschakeling van aanvallen naar verdedigen
 Snel direct de tegenstander opzoeken
 Direct druk zetten om de bal terug te veroveren
 Linies kort op elkaar
 Snel terugkomen in eigen positie
Omschakeling van verdedigen naar aanvallen
 Veld snel groot maken met een juiste veldbezetting.
 Hoog baltempo, d.m.v. strakke passing
 Restverdediging bewaken
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5. Protocol selecteren
Teamindeling jeugdselectiesteams
Binnen dit beleidsplan zijn de doelstellingen opgenomen waar de selectieteams van
Voorschoten ‘97 aan moeten voldoen. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen wordt
in dit protocol vastgelegd welke routing moet worden doorlopen om een evenwichtige
selectie te verkrijgen.
Selectiecriteria
Bij de selectieteams binnen de jeugd hanteren wij als eerste criterium de kwaliteit van de
individuele speler en als tweede het geboortejaar. Spelers worden ingedeeld per
geboortejaar. Alleen als het voor de individuele ontwikkeling van de speler noodzakelijk is,
zal een speler een geboortejaar hoger worden ingedeeld. Dit wordt beoordeeld door de
selectietrainers in overleg met de technisch coördinator.
Proces samenstelling jeugdselecties
De jeugdselectieteams worden samengesteld door de selectietrainers en de keeperstrainers.
Half april worden potentiële nieuwe selectiespelers door de nieuwe selectietrainer van de
betreffende lettergroep uitgenodigd voor selectietrainingen. Aan de selectietrainingen
nemen de selectiespelers, de spelers die al met de selectie meetrainen en hiervoor
uitgenodigde recreatiespelers deel. Dit gebeurt op basis van de interne scouting die
gedurende het jaar plaatsvindt. De technisch coördinator stelt uiteindelijk, in overleg met de
selectietrainers, de definitieve jeugdselecties vast.
Vanuit de behoefte aan kwaliteit, de vereiste bezetting van posities en de behoefte aan
balans in persoonlijke vaardigheden worden op basis van alle verkregen informatie in de O13
t/m O19 het hoogst spelende recreatieteam ook door de selectietrainers ingedeeld. De
pupillen coördinator stelt uiteindelijk in overleg met de coördinator van de betreffende
lettergroep en de beoogd leider deze recreatieteams vast. Deze teams vallen voor al het
overige (trainers, leiders, etc.) onder de betreffende jeugdcoördinator.
Nadat bekend is welke jeugdleden in de jeugdselecties en hoogste recreatieteams gaan
spelen zullen de jeugdcoördinatoren alle niet-selectieteams kunnen gaan samenstellen.
Uiteraard zoveel mogelijk in overleg met teamleiders en (hoofd)trainers, om zodoende te
komen tot een teamindeling naar ieders tevredenheid.
De nieuwe teamindelingen zullen voor de zomerstop worden gecommuniceerd middels de
site. Nadat deze nieuwe teamindelingen zijn gecommuniceerd, liggen deze vast en zal er
slechts bij hoge uitzondering nog verandering kunnen plaatsvinden.
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De tijdlijn ziet er als volgt uit:
Wat
Scouting O8 t/m O12

Wanneer
Permanent

Actor
Scoutingteam

Scouting O13 t/m O19
Uitnodigen talentvolle
spelers voor meetrainen
met selectie (1x per week)
Opgeven klasse
selectieteams in de Bcategorie
Uitnodigen van potentiële
jeugdselectiespelers voor
de jeugdselectie-trainingen.

Permanent
Vanaf januari

Scoutingteam
Selectietrainer op
voorspraak van
scouting groep
Technisch
coördinator

Half april

Selectietrainer

Technisch coördinator

Bepalen jeugdselecties
Bepalen indeling hoogste
recreatieteams
Indelen niet-selectieteams

Mei/Juni
Mei/Juni

Selectietrainer
Pupillen
coördinator
Jeugdcoördinator

Technisch coördinator
TCJ

April

Juni

Verantwoordelijke
Technisch coördinator
i.s.m. Pupillen
coördinator
Technisch coördinator
Technisch coördinator

TCJ

Coördinatorencommissie
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6. Protocol scouting
Doelstelling
Het doel van de interne scouting is het in beeld brengen én houden van de
voetbalkwaliteiten en ontwikkelingen. Daarnaast kunnen met de resultaten van de scouting
aan het begin van het nieuwe seizoen indelingen op het juiste niveau worden gemaakt.
Hierdoor geven we alle jeugdspelers de kans op het juiste niveau te voetballen binnen onze
vereniging zodat de speler het meeste plezier aan het voetbal beleeft.
Scouting groep
Met het instellen van de scouting groep kunnen we anticiperen op het verloop van spelers,
ondersteuning geven bij de samenstelling van de selectiegroepen aan het eind van het
seizoen en de doorstroom vanuit een niet-selectieteam naar een selectieteam bevorderen.
Het in kaart brengen van de kwaliteiten van de spelers is een continu proces, immers de
spelers zullen zich in de loop van de tijd ontwikkelen.
Objectiviteit
Het is van belang dat alle jeugdleden met regelmaat bekeken worden tijdens trainingen en
wedstrijden door de scouting groep. Daarnaast is regelmatige input vanuit de coördinatoren
van groot belang. Alleen op die manier kunnen we elke speler evalueren, en er zorg voor
dragen dat elke speler op het juiste niveau speelt. Het evalueren van de spelers gebeurt aan
de hand van alle verzamelde gegevens en zal objectief gebeuren. Bij voorkeur hebben de
leden van de scouting groep geen persoonlijke binding met spelers binnen de teams waar zij
rapportage van maken.
De interne scouting:
De doelstelling van het interne scouten is om alle jeugdspelers van VS’97 met regelmaat te
zien tijdens trainingen en tijdens het spelen van wedstrijden. Het uiteindelijke resultaat
moet een duidelijk beeld geven van de kwaliteiten die elke speler op zijn eigen niveau heeft.
Aan de hand van die objectieve gegevens kunnen de relevante teamindelingen worden
gemaakt, en zullen eventuele tussentijdse teamaanpassingen aan de orde kunnen zijn. De
selectietrainers beoordelen de speler en geven aan of deze in aanmerking komt voor het
selectieteam.
Vervolgactiviteiten
Door de scouting groep worden de gegevens verzameld wat uiteindelijk in een
vervolgactiviteit eindigt, die zal bestaan uit deelnemen aan selectietrainingen en eventueel
aan oefenwedstrijden.
Indien spelers in aanmerking komen voor vervolgactiviteiten wordt vooraf overleg gepleegd
met de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep en met de leider van het team waar de
speler deel van uit maakt.

20

7. Protocol externe scouting
Voorschoten'97 doet niet aan extern scouten van jeugdspelers en heeft zich uitgesproken
tegen extern scouten door amateurverenigingen. In dit kader werkt de vereniging niet mee
aan verzoeken van extern scoutende amateurclubs. Dat betekent dat wij geen toestemming
verlenen voor het volgen van proeftrainingen, afwerken van stages of spelen van
oefenwedstrijden bij andere amateurverenigingen tijdens het seizoen. Wij spelen met onze
selectieteams geen oefenwedstrijden tegen en toernooien bij clubs die extern scouten.
Het is voor de selectiejeugdspelers van Voorschoten'97 niet toegestaan om tijdens de
competitie, inclusief winterstop, mee te trainen, aan stages deel te nemen dan wel
wedstrijden te spelen voor een andere amateurvereniging als gevolg van externe scouting.
De technische commissie behoudt zich het recht voor om, indien dit toch gebeurt, passende
maatregelen te nemen tegen de desbetreffende speler. Toestemming voor het meetrainen
bij een andere vereniging wordt pas gegeven na afloop van de competitie. In het verlengde
hiervan verplichten wij selectiespelers om verzoeken hiertoe van andere verenigingen te
melden aan de technische commissie.
Verzoeken tot meetrainen van jeugdspelers van andere verenigingen zullen door
Voorschten'97 altijd worden geverifieerd bij de betreffende club. Zonder toestemming van
die club zal het verzoek tot meetrainen worden afgewezen.
Voorschoten'97 werkt ten alle tijden mee aan verzoeken voor het trainen/spelen bij KNVBselectieteams en betaald voetbalorganisaties (BVO). Voorschoten'97 zal zorgen voor de
juiste begeleiding van de betreffende speler(s).
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8. Doelstellingen per selectieteam
Binnen het technisch beleid zijn de kaders en randvoorwaarden beschreven die nodig zijn
om de volgende doelstellingen te kunnen bereiken en te kunnen behouden:
Team
O19
O17
O16
O15
O14
O13

Doelstelling
4e Divisie
3e Divisie
Hoofdklasse
3e Divisie
Hoofdklasse
3e Divisie

Voor de selectieteams van de O8 t/m O12 wordt gestreefd naar een niveau conform de
selectieteams van vergelijkbare verenigingen in regio West 2.

22

9. Protocol doorschuiven van spelers
Het is belangrijk om duidelijke richtlijnen vast te leggen met betrekking tot doorschuiven van
jeugdspelers indien een hoger team een tekort aan spelers heeft. De volgende richtlijnen zijn
er voor bedoeld om op een korte en gestructureerde manier jeugdspelers in de gelegenheid
te stellen mee te spelen met andere selectieteams en om overbelasting van deze spelers te
voorkomen.
Doorschuiven van spelers uit en naar selectieteams
Alle O13 t/m 19 teams hebben bij aanvang wedstrijd tenminste 14 spelers ter beschikking.
Selectiespelers zijn, indien nodig, verplicht om in een ander selectieteam te spelen. De
spelers zullen in principe spelen in hun eigen kalenderjaar. Wanneer wordt vastgesteld dat
een speler aan een hoger niveau toe is, kan hij in overleg worden doorgeschoven.

Aanvullende uitgangspunten
 Van bovenstaande kan in overleg met de technisch jeugdcoördinator afgeweken worden
indien er een direct gevaar voor degradatie van een team aanwezig is.
 Indien een speler langdurig moet aansluiten bij een hoger team dan moet deze speler
ook de trainingen van dit team volgen.
 Het doorschuiven van spelers moet uiterlijk op donderdagavond aan betrokkenen
bekend gesteld zijn.
 Bij een conflict situatie onder trainers zal de uiteindelijke beslissing door de technisch
jeugdcoördinator worden genomen.
Doorschuiven van spelers uit en naar recreatieteams
Uitgangspunten:
 Alle teams hebben bij aanvang wedstrijd tenminste 13 spelers ter beschikking.
 Indien de leider van een recreatieteam onvoldoende spelers heeft neemt hij contact op
met de leiders van andere recreatieteams van zijn leeftijdsgroep.
 Het is niet verplicht om specifieke spelers aan een ander team af te staan (bv een
keeper).

Doorstromen naar de senioren
Aan het einde van de jeugdopleiding stromen O19-junioren door naar de senioren. De
trainers van de seniorenselectieteams (zaterdag en zondag) laten in een vroegtijdig stadium
weten welke O19-junioren in aanmerking komen voor de senioren selecties voor het nieuwe
seizoen. O19-junioren stromen uitsluitend vroegtijdig door naar de seniorenselecties als zij
in aanmerking komen voor de A-selectie van de eerste elftallen. In andere gevallen kiest
Voorschoten'97 ervoor jeugdselectiespelers in de O19-1 te houden omwille van :

de ontwikkeling van de speler

de sterkte van de O19-1 (conform doelstelling zo hoog mogelijk spelen).

Uitzonderingsgevallen zullen besproken worden door het technisch kader.
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10. Protocol opleiden
Binnen Voorschoten ‘97 zijn de volgende opleidingsmogelijkheden aanwezig voor
selectietrainers en vrijwillig kader:
KNBV opleidingen
Opleidingen voor vrijwillig kader:
 Jeugdvoetballeider
 Pupillentrainer
 Juniorentrainer
 Basiscursus keeperstrainer
 Vervolgcursus keeperstrainer
Opleidingen voor selectietrainers:
 TC III Jeugd
 TC II Jeugd
Interne opleidingen
Naast het aanbod van KNVB-cursussen zal de TCJ per seizoen verschillende cursusdagen
organiseren voor de trainers van de niet selectieteams. Deze zullen door de Technisch
Coördinator worden gegeven. Het doel van dit deel van het opleidingenaanbod is om de
binnen de club aanwezige technische kennis zo breed mogelijk te verspreiden.
Terugbetalingsverplichting
De trainer die op kosten van Voorschoten ’97 een KNVB opleiding volgt, is verplicht om de
aan de cursus verbonden kosten terug te betalen indien:
 de cursus niet voltooid wordt of
 de trainer minder dan een (vrijwillig kader) cq twee (selectietrainers) jaar de functie
uitvoert op grond waarvan hij de vergoeding heeft ontvangen.
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11. Protocol Technische Commissie Jeugd
De Technische Commissie Jeugd (TCJ) bewaakt de inhoud en uitvoering van het technisch
beleid. De TCJ is verantwoordelijk voor de werving, selectie en aansturing van de
selectietrainers.
De TCJ bestaat uit de volgende functionarissen:
• Verantwoordelijke(n) O13 t/m O19
• Verantwoordelijke(n) O8 t/m O12
• Portefeuillehouder coördinatie en beleid
 Portefeuillehouder interne scouting
De Technische Commissie moet zorg dragen voor het functioneren van het
voetbaltechnische gedeelte van de vereniging. Dit houdt ondermeer in:
•
Begeleiden en opleiden van het technisch kader.
•
In samenwerking met de technisch coördinator opzetten en uitvoeren van het
technisch beleidsplan.
•
Ontwikkelen en uitvoeren van een optimaal selectiebeleid.
•
Zorgen voor continuïteit ten aanzien van de uitvoering van het technisch beleid.
•
Beoordelen technische staf en adviseren aan het bestuur over werving nieuwe
stafleden en/of verlenging bestaande contracten.
•
Adviseren op voetbal organisatorisch en technisch gebied door periodiek overleg met
de jeugd coördinatorencommissie en algemene technische commissie (ATC).
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12. Protocol technisch kader
Voorschoten’97 besteedt veel aandacht aan het werven, opleiden en begeleiden van
trainers en leiders. Vanuit de vereniging wordt gestimuleerd bij selectie- en niet selectie
trainers om een trainerscursus te volgen bij de KNVB of om een interne cursus te volgen. De
trainers van de selectie elftallen dienen in ieder geval in het bezit zijn van een trainers
diploma.
Technisch jeugdcoördinator (Hoofd Jeugdopleiding)
Binnen het technisch jeugdkader functioneert naast de trainersstaf en de TCJ een technisch
coördinator. Hij weet hoe jeugdspelers kunnen leren voetballen en heeft inzicht hoe je
vrijwillig kader werft, opleidt, begeleidt en behoudt. Hij heeft ervaring als jeugdtrainer bij
verschillende leeftijdsgroepen.
De belangrijkste taken van deze functie zijn:
 Het waarborgen van de samenhang op technisch gebied binnen de jeugdafdeling door
zorg te dragen voor een goede uitvoering van het technisch jeugdbeleidsplan.
 Hij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de voetbalopleiding.
 Verantwoordelijk voor het aansturen van selectietrainers. Evaluatie gesprekken voeren
met deze trainers na consultatie van de TCJ.
 Samen met de pupillencoördinator werven van technisch kader t.b.v. selectieteams.
 Vertegenwoordigt op verzoek van de TCJ de vereniging bij officiële gelegenheden en
representatieve activiteiten.

Technisch Pupillen Coördinator
De belangrijkste taak van de Technisch Pupillen Coördinator is om het technisch beleid op
gebied van trainingen en ontwikkeling uit te voeren waarbij hij sturing geeft aan de trainers
van de O8 t/m O10 pupillen. Dit gebeurt in samenspraak met de technisch jeugdcoördinator
en de TCJ.
De Technisch Pupillen Coördinator:
 Is verantwoordelijk voor de opzet, organisatie en uitvoering van de circuittrainingen voor
de O8 t/m O10 pupillen en is zo veel als mogelijk aanwezig bij deze trainingen.
 Is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van trainers van de O8 t/m
O10 pupillenteams. Ziet daarbij toe op het functioneren van de trainers volgens de
voorgeschreven richtlijnen.
 Dient de O8 t/m O10 pupillenteams te voorzien van uniforme oefenstof ten einde een
maximaal resultaat te behalen uit de trainingen.
 Voert op aangeven van de Technisch Coördinator evaluatiegesprekken met trainers van
de O8 t/m O10 teams en doet hiervan verslag aan de TC en TCJ.
 Geeft leiding aan de periodieke scoutingbijeenkomsten.
 Neemt op verzoek deel aan vergaderingen van de TCJ.
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Zit in overleg met de TC, vergaderingen van de selectietrainers van de O8 t/m O10
pupillen voor en neemt deel aan jeugd kaderbijeenkomsten en ouderavonden voor
pupillenteams.
Organiseert de werving van spelbegeleiders en pupillentrainers.
Fungeert als aanspreekpunt bij vragen op technisch gebied voor jeugdleden, ouders van
jeugdleden, andere verenigingen en instanties en handelt routinematige zaken af. Niet
routinematige zaken worden voorgelegd aan de TCJ.
Vertegenwoordigt op verzoek van de TCJ de vereniging bij officiële gelegenheden en
representatieve activiteiten.

Jeugdselectietrainers
De jeugdselectietrainers van alle leeftijdsgroepen kunnen zich vinden in het technisch
beleidsplan en zijn bereid uitvoering te geven aan het beleidsplan. De jeugdselectietrainers
van de O13 t/m O19 houden zich aan het onderstaande:
 De selectietrainer verzorgt alle trainingen, zowel doordeweeks als op zaterdagen "zonder
voetbal".
 Hij coacht en begeleidt zijn elftal bij alle voorkomende wedstrijden en toernooien.
 Desgevraagd ondersteunen en instrueren de jeugdselectietrainers de overige trainers in
zijn leeftijdsgroep op technisch gebied.
 Hij bekijkt wedstrijden van andere teams van zijn groep om de vorderingen van spelers
(met name het hoogste niet-selectie team) te beoordelen.
 De jeugdselectietrainers hebben regelmatig onderling contact, ook is er desgevraagd
overleg met elftalleiders van alle overige teams van zijn groep, o.a. door aanwezig te zijn
bij leidersvergaderingen.
 Hij is gediplomeerd en heeft een goede eigen vaardigheid (incl. de Coerver oefenstof) en
heeft een duidelijke affiniteit met jeugdvoetbal.
 Hij "blijft bij" in het voetbalvakgebied via literatuur en (jeugdvoetbal)
thema/coachdagen.
 Hij ziet toe op het handhaven van de door de club opgestelde gedragscode (normen en
waarden)
Overige trainers
 Trainen de jeugd volgens de richtlijnen van het beleidsplan en de bijlagen t.a.v. onder
andere normen en waarden.
Inhuur van trainers door ouders/derden
Inhuur van trainers heeft niet de voorkeur van het bestuur en technisch kader van
Voorschoten’97. De TCJ behoudt zich dan ook het recht voor om een externe inhuur te
blokkeren. Het beleid zal blijven om d.m.v. interne workshops, gratis deelname aan
trainersopleidingen en het organiseren van thema bijeenkomsten verenigingsmensen
(ouders, jeugdspelers) te enthousiasmeren en op te leiden om de training van een
jeugdteam op zich te nemen.
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Indien een externe trainer wordt ingehuurd door een ouder of een groep ouders kan dit
uitsluitend gebeuren onder de volgende voorwaarden:
 Samenstelling van een team wordt altijd gedaan door de verantwoordelijke mensen
binnen de vereniging (TCJ, coördinatoren) en niet door ouders of ingehuurde trainers.
 Als toch wordt gekozen voor de inhuur van een externe trainer/voetbalschool wordt een
maximale vergoeding van € 1500,- /jaar als richtlijn aangehouden.
 Bijdrage door ouders in de kosten voor inhuur van een externe trainer/voetbalschool is
vrijwillig en kan niet worden verplicht.
 De vereniging is niet verantwoordelijk of aanspreekbaar op kwaliteiten of gedragingen
van een externe trainer/voetbalschool.
 De vereniging is niet verantwoordelijk m.b.t correcte wijze van aangifte en afdracht van
inkomstenbelasting door de externe trainer/voetbalschool.
Keeperstrainers
De keepers van alle leeftijden zullen onder leiding van keeperstrainers apart van de
groepstraining training krijgen.
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13. Protocol jeugdkaderfuncties
Jeugdvoorzitter
De jeugdvoorzitter heeft de algemene leiding over de jeugdafdeling en schept voorwaarden
voor een goede organisatie van de jeugdafdeling binnen de vereniging.
De jeugdvoorzitter maakt deel uit van het hoofdbestuur en informeert deze over lopende
zaken binnen de jeugdafdeling.
Taken en verantwoordelijkheden: de jeugdvoorzitter
 is in algemene zin verantwoordelijk voor alle jeugdaangelegenheden;
 vertegenwoordigt de jeugdafdeling binnen en buiten de vereniging en behartigt de
belangen van de jeugd;
 maakt het jeugdjaarverslag t.b.v. de ALV (najaar);
 is verantwoordelijk voor de bezetting van alle zetels in de jeugdafdeling (voorzitters
commissies, jeugdsecretaris en wedstrijd coördinatie);
 stelt de jeugdbegroting op en legt hierover verantwoording af aan de penningmeester
van de vereniging;
 is mede verantwoordelijk voor de beleidsbepaling van de vereniging en houdt zich in het
bijzonder bezig met de uitvoering van het jeugdbeleid;
 houdt mede toezicht op de naleving van de statuten en de reglementen alsmede de
uitvoering van besluiten welke zijn genomen door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering;
Jeugdsecretaris
De jeugdsecretaris is belast met het voeren en onderhouden van de correspondentie van de
jeugdcommissie en het notuleren van de jeugdcommissievergaderingen.
Taken en verantwoordelijkheden: de jeugdsecretaris
 verzorgt correspondentie van de jeugdcommissie;
 verstuurt uitnodigingen en verzorgt agenda en notulen van de vergaderingen;
 administreert en archiveert documenten van de jeugdcommissie;
 verzorgt de informatie aan de jeugdcommissieleden;
Jeugdwedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de organisatie rondom (oefen)wedstrijden
en toernooien en is het aanspreekpunt voor de KNVB voor zijn/haar groepen.
Taken en verantwoordelijkheden: de jeugdwedstrijdsecretaris
 verzorgt de correspondentie en onderhoudt de contacten met andere verenigingen en
de KNVB als het gaat om het competitieprogramma, bekerwedstrijden,
oefenprogramma, oefenwedstrijden en het schaduwprogramma;
 stelt na overleg met het hoofd jeugdopleidingen en jeugdtrainers, oefenwedstrijden en
schaduwprogramma’s vast;
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14. Protocol Teamleiders
De teamleiders hebben als primaire taak het begeleiden van hun team. Daarnaast zijn zij het
aanspreekpunt voor de betreffende trainers, de spelers en de ouders van de spelers.
Taken en verantwoordelijkheden: de teamleider
- heeft de algemene leiding over een jeugdteam en zorgt voor het goed functioneren
ervan;
- ziet erop toe dat de spelers zich correct gedragen tegenover teamgenoten,
tegenstanders, scheidsrechters, grensrechters, enz.;
- overlegt regelmatig met de trainer(s) en ondersteunt deze ook zoveel mogelijk;
- zorgt voor afstemming met de ouders en stelt indien gewenst roulatieschema's op;
- zorgt voor het bekend maken van wedstrijden bij de spelers/ouders van het team indien
de planning anders is dan op de website staat vermeld;
- geeft extra activiteiten door die vanuit de vereniging worden opgestart voor de spelers;
- vertegenwoordigt de vereniging bij andere verenigingen volgens de normen en waarden
van Voorschoten ‘97;
- woont incidenteel te houden teamleiders-vergaderingen bij;
- wordt door de spelers geïnformeerd indien zij niet bij een wedstrijd aanwezig kunnen
zijn;
- zorgt voor vervanging als een tekort aan spelers wordt verwacht, eventueel in overleg
met de jeugdcoördinator;
- vangt de spelers op en begeleidt ze voor, tijdens en na de wedstrijd;
- stemt af met een assistent-teamleider om te assisteren of in te vallen indien nodig;
- coördineert het vervoer en de begeleiding van het jeugdteam op de wedstrijddagen;
- haalt en retourneert de materialen (ballen/waterzak/spons etc.) van het team en neemt
deze mee naar de wedstrijd;
- meldt het team aan bij het wedstrijdsecretariaat;
- is verantwoordelijk voor het juist invullen van het digitale wedstrijdformulier (alleen voor
O13 t/m O19 junioren en meisjes);
- treedt bij een niet-selectie team tevens op als coach en is dan verantwoordelijk voor de
speelwijze en opstelling van het team en een roulatiesysteem voor reservebeurten;
- stelt in overleg met de ouders een of meer grensrechters aan voor de thuiswedstrijden
(O13 t/m O19 junioren);
- coördineert de limonade in de rust of na afloop van de wedstrijd, ook voor de
bezoekende partij tijdens thuiswedstrijden, en levert de drinkkannen weer in bij de man
van dienst;
- coördineert dat de kleedkamers worden schoongehouden en schoongemaakt bij uit- en
thuiswedstrijden, bij thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de bezoekende partij;
- geeft de eindstand door van de gespeelde wedstrijd aan het wedstrijdsecretariaat van
Voorschoten ’97, en vermeldt daarbij eventuele bijzonderheden (gele/rode kaarten,
staking wedstrijd etc.);
- zal door de jeugdcoördinator worden benaderd voor een verklaring over de
gebeurtenissen indien tijdens de wedstrijd een of meer rode kaarten werden gegeven
aan het eigen team en/of de tegenpartij.
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15. Protocol dispensatie procedure
jeugdleden
De KNVB biedt de verenigingen geen mogelijkheid meer om jongens in een lagere
leeftijdsgroep te laten spelen dan zij, gezien hun leeftijd, officieel behoren te doen. Voor
meiden is dit nog wel mogelijk.
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16. Protocol Bestuurskamerdienst
Aanvang: 07.30 uur
Aflossing: 13.00 uur
Doel: het ontvangen van teamleiders en scheidsrechters en het verrichten van alle verplichte
administratieve handelingen. Tevens het beantwoorden van vragen en oplossen van
problemen indien deze zich voordoen. Bestuurskamerdienst wordt beurtelings gedraaid
door alle leden van de jeugdcommissies.
Ontvangen van teamleiders:
- koffie aanbieden;
- aanwijzen van de velden en kleedkamers.
Het rooster van de kleedkamers en velden dient op de bestuurstafel te liggen.
Ontvangen van scheidsrechters:
- koffie/thee aanbieden;
- voorstellen aan de teamleider en/of trainer van het team dat hij gaat fluiten;
- doorverwijzen naar de persoon die de scheidsrechter naar de kleedkamer brengt;
- na de wedstrijd nog iets te drinken aanbieden.
Algemeen:
- koffie/thee aanbieden aan alle clubmensen in functie;
- telefoon aannemen;
- bij afgelastingen de bezoekende clubs informeren die bij ons zouden spelen;
- administratieve zaken;
- ledenlijst raadplegen (witte ordner in de kast);
- ad hoc problemen oplossen.
Handig om bij de hand te hebben:
Ledenlijst (witte ordner in de kast),
Officiële Mededelingen KNVB (programma/klasse),
Info gids Voorschoten ’97 (telefoonnummers).
Groene Map
Afgelastingen
De consul keurt de velden. Indien de velden zijn afgekeurd is het de taak van ‘de
bestuurskamerdienst’ alle verenigingen te informeren, die gepland stonden om bij ons te
komen voetballen. Alle scheidsrechters worden door iemand anders afgebeld. Bij twijfel of
uitwedstrijden doorgaan voor onze jeugdteams, kan men op verzoek van de leider de
betreffende vereniging bellen (vraag altijd naar de naam met wie je gesproken hebt).
Indien verenigingen bellen naar Voorschoten ’97 om een afgelasting door te geven, vraag
altijd naar de naam met wie je gesproken hebt. Deze namen noteren op het uitslagenblad of
bij het programma. Verder moet op de website worden ingevuld welke wedstrijden zijn
afgelast (instructies liggen bij de computer).
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17. Protocol Spelbegeleiders
Bij de 6 tegen 6 vorm (O8 en O9 vanaf seizoen 2017/’18 en O8 t/m O10 vanaf seizoen
2018/’19) wordt het spel geleid door een spelbegeleider. De rol van spelbegeleider is nieuw
in het voetbal.
De spelbegeleider staat niet in, maar langs het veld en grijpt alleen in wanneer de spelregels
door de kinderen worden overtreden. De spelbegeleider loopt langs het veld (op de lijn) mee
het met spel en kan zo nodig het veld inlopen, bijvoorbeeld als het zicht op de situatie
onvoldoende is. De spelbegeleider geeft de kinderen de ruimte om zo veel mogelijk te
voetballen.
Bij de pupillen staat kennismaken met voetbal, plezier en veiligheid voorop. Wat die spelers
nu leren op het gebied van sportiviteit en spelregels, bepaalt hun verdere voetballoopbaan.
Daarom is het belangrijk dat pupillen een goede spelbegeleider hebben. Het gaat er vooral
om dat kinderen lekker kunnen voetballen, leren wat de spelregels zijn en zich daarbinnen
kunnen ontwikkelen.
De spelbegeleider staan aan de zijde van het veld waar geen publiek staat. Zodoende wordt
hij of zij niet afgeleid en belet de spelbegeleider het zicht van het publiek niet.
Wat zijn de taken van de spelbegeleider?
Voor de wedstrijd:
•
Maakt kennis met de leiders/coaches van betrokken teams.
•
Maakt samen afspraken over een ieders rol, positie langs het veld, positief coachen en
de time out.
•
Stimuleert de spelers om voorafgaand aan en na afloop van de wedstrijd handen te
schudden.
Tijdens de wedstrijd:
•
Corrigeert door middel van een fluitsignaal indien de spelregels worden overtreden en
wanneer de spelers deze niet goed toepassen (bijv. spelers voetballen door na een
overtreding, of het verkeerde team dribbelt de bal in het spel na een uitbal).
•
Legt het spel kort stil om uitleg te geven wanneer er onduidelijkheid/ onwetendheid is
rondom bepaalde spelregels of spelsituaties.
•
Houdt de stand bij.
Na de wedstrijd:
•
Laat beide teams penalty’s nemen.
•
Vult de uitslag in.
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18. Protocol Jeugdcoördinatoren
De jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de algemene coördinatie binnen een
leeftijdsgroep van de jeugd. Jeugdcoördinatoren worden ook aangeduid als ‘groepsleiders’.
Ze zijn het aanspreekpunt voor de teamleiders, jeugdtrainers, spelers en ouders van de
spelers binnen hun leeftijdsgroep.
Taken en verantwoordelijkheden:
 doet de algemene coördinatie binnen een leeftijdsgroep van de jeugd;
 is algemeen aanspreekpunt voor teamleiders, spelers en ouders;
 zal regelmatig op de velden aanwezig zijn en wedstrijden en trainingen bezoeken;
 ontvangt nieuwe leden en begeleidt ze naar hun team en/of hun training;
 voert periodiek overleg met de leiders van de jeugdteams binnen hun leeftijdsgroep;
 verzorgt de informatie aan de teamleiders;
 ziet erop toe dat de teamleiders hun taak naar behoren (kunnen) uitvoeren;
 zorgt voor de samenstelling van de recreatieve teams, eventueel in overleg met de
hoofdtrainer, teamleiders en trainers;
 wordt vooraf geraadpleegd bij een mogelijke wisseling van spelers tussen de selectie- en
niet-selectieteams. Een wisseling kan plaatsvinden na onderling overleg tussen de
jeugdcoördinator en de technisch coördinator. Bij meningsverschil neemt de
jeugdvoorzitter het definitieve besluit;
 houdt het spelersbestand/de teamindeling bij;
 verzorgt de correspondentie richting de teamleiders, spelers en ouders binnen de eigen
groep;
 organiseert indien nodig teamleider- of ouderbijeenkomsten;
 beheert het jeugdbudget van zijn/haar leeftijdsgroep;
 ziet toe op naleving van het beleid en gedragsregels door spelers, leiders en trainers
binnen zijn leeftijdscategorie;
 heeft periodiek bestuurskamerdienst.
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