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Voorwoord 

Beste leden, 

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan S.V. Eemnes 'Voetballen met plezier'. Het is een document waarin de ambities, 

beleidsmatige en voetbaltechnische aspecten van onze jeugdafdeling zijn beschreven. Onze vereniging kent een 

groei van het aantal jeugdleden. Deze groei willen we ondersteunen met een beleidsplan dat ook deze uitdaging 

ondersteunt. Op voetbaltechnisch terrein willen we groeien naar hoger niveau en voor de trainers en leiders naar 

voldoende opleidingsmogelijkheden. Samen met ouders, trainers, leiders en het bestuur willen we het spelplezier 

van de jeugd van S.V. Eemnes verder verhogen. De doorgroei van de jeugd naar de senioren willen we meer 

eenduidig en gestructureerd laten verlopen en faciliteren. Dat begint al direct bij de eerste aanmelding als lid van 

S.V. Eemnes (veelal bij mini’s) en groeit door tot en met de A-junioren als opstap naar de senioren.  

We streven er tevens naar om de aansluiting ook tot stand te brengen tussen het meisjesvoetbal en het damesteam 

dat in onze vereniging actief is. We willen graag voor elke lichting een meisjesteam om te komen tot een optimale 

doorstroming tussen de diverse lichtingen. Dit betekent een verdere groei van het aantal meisjes, we onderscheiden 

ons door het meisjesvoetbal goed te organiseren, te promoten en daardoor interesse te wekken bij meisjes in de 

regio. Alleen samen met alle leden van S.V. Eemnes kunnen we de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan S.V. 

Eemnes 'Voetballen met plezier' realiseren. 

Daarom roepen wij  iedereen op om samen invulling te geven aan dit beleidsplan en de jeugd een mooie en 

duurzame toekomst te geven bij S.V. Eemnes. 

Jeugdcommissie S.V. Eemnes  

 

Juni 2016, versie 1.0 
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1. Inleiding en doelstellingen  

S.V. Eemnes is een ambitieuze voetbalvereniging die dicht bij de leefgemeenschap van Eemnes staat en hier actief 

deel van uit maakt. 

Wij zijn een voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief en passief bezig kunnen zijn met voetbal. Per 

januari 2016 telt onze vereniging ruim 730 leden waarvan bijna 400 jeugdleden.  

De opbouw van de jeugdteams over de leeftijdscategorieën C-junioren tot en met mini’s (bij S.V. Eemnes is dit 

Champions League) is redelijk gelijkmatig en biedt voldoende mogelijkheden om een goede doorstroming mogelijk 

te maken en te houden.  

Het jeugdbeleid is er -mede- op gericht om groei van het aantal jeugdleden te realiseren door middel van gerichte 

werving van meisjes. Verder is de doelstelling om aan de bovenkant meer leden vast te houden. Op dit moment 

haken veel leden af vanaf de C-junioren. 

Dit jeugdbeleidsplan gaat over de wijze waarop S.V. Eemnes invulling wil geven aan het beleid met betrekking tot de 

voetbalontwikkeling van jeugdleden. Uitgangspunt voor deze voetbalontwikkeling is dat jeugdspelers met veel 

plezier kunnen voetballen en in staat worden gesteld het maximale uit hun talent te halen.  

Het voorliggende jeugdbeleidsplan is opgesteld door de jeugdcommissie, in samenwerking met de jeugd selectie 

trainers, en heeft tot hoofddoel om:  

1. Invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als vereniging hebben 
binnen de gemeente Eemnes: sporten in teamverband waarbij 'samen', 'sportief' en 'met respect' 
de belangrijkste kernwaarden zijn. Hiermee leveren we tevens een bijdrage aan het terugdringen 
van de maatschappelijke trend van de voortdurend toenemende individualisering; 

2. Voetbalplezier, jeugdopleiding en voetbalkwaliteiten van onze jeugdspelers continue en blijvend 
naar een hoger niveau te tillen;  

3. Een voetbalvereniging te zijn met een goede uitstraling in de regio waarbij sportief gedrag, normen 
en waarden, binding tussen jeugdspelers en vereniging en binding tussen (potentiële) sponsoren 
en vereniging vanzelfsprekend zijn.  

Binnen de hierboven weergegeven hoofddoelstellingen zijn de volgende subdoelstellingen te onderkennen:  

 Het bevorderen van sportiviteit door een kwalitatief en kwantitatief goede begeleiding van trainers 
en leiders gedurende de gehele jeugdopleiding. Meer specifiek houdt dit in dat trainers en leiders 
goed worden toegerust om hier aan bij te dragen;  

 De ontwikkeling van een sportieve houding, zowel op prestatief als recreatief niveau;  

 Vreugde en beleving in het bezig zijn met voetbal als teamsport (als tegenhanger van de 
maatschappelijke trend van individualisering);  

 De onderlinge band van de jeugd te bevorderen o.a. door het organiseren van nevenactiviteiten. 
Daarnaast door zorg te dragen voor een zo goed mogelijke begeleiding op technisch en sociaal vlak 
voor de spelers van een jeugdteam of het individu, in samenwerking met ouders, trainers, leiders, 
bestuur, jeugdcommissie en vrijwilligers;  

 Het realiseren van een gezellige vereniging met een goede uitstraling naar buiten toe door enerzijds 
de binding te versterken met jeugdspelers en oud-jeugdspelers en het verbeteren van de 
communicatie naar jeugdspelers en anderzijds het realiseren van een z.g. ondeelbare vereniging: op 
een prettige en constructieve wijze met elkaar samenwerken om gestelde verenigingsdoelen te 
realiseren;  
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 Motivatie en betrokkenheid van alle vrijwilligers bevorderen door regelmatig overleg te voeren met 
de verschillende geledingen. Te denken valt hierbij aan het trainers/leidersoverleg;  

 Continue aandacht voor een goede (onderlinge) verstandhouding tussen leiders, trainers, 
jeugdspelers, vrijwilligers en ouders/verzorgers;  

 Het verhogen van het prestatieniveau van de individuele speler door enerzijds een verbetering van 
het jeugdbeleid en anderzijds het opbouwen van een kwalitatief en kwantitatief zo sterk mogelijk 
jeugdtrainers/leiders;  

 Het verhogen van het collectieve prestatieniveau, met voetballers uit de eigen jeugdopleiding, van 
de standaard jeugdteams richting een brede seniorenselectie.  

 Het op peil houden van het bestaande (jeugd)ledenbestand en dan specifiek in de doelgroep vanaf 
15 jaar (B-junioren).  
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2. Jeugdcommissie  

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie zijn als volgt weer te geven:  

 De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en voert de daaruit voortvloeiende taken uit;  

 De jeugdcommissie zet zich in voor en ontwikkelt activiteiten ten behoeve van een goed en sociaal 
verenigingsleven. Dit in samenwerking met de activiteitencommissie.  

De functies binnen de jeugdcommissie zijn onderstaand kort samengevat:  

Voorzitter:  

 Verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdafdeling; 

 Regelt en bewaakt de jeugdopleiding;  

 Voert namens de jeugdcommissie overleg met het bestuur, eventueel samen met een of meerdere 
commissieleden;  

 Verzorgt de public relations en is woordvoerder van de jeugdcommissie bij officiële gelegenheden (denk 
hierbij aan huldigingen, recepties en deelnemen aan bijeenkomsten) en bij het vieren van successen van 
eigen jeugdteams;  

 Stimuleert dat doelstellingen en actuele informatie over de jeugd van S.V. Eemnes of waarvan de 
jeugdleden en ouders/verzorgers op de hoogte dienen te zijn voldoende naar de jeugdleden en 
ouders/verzorgers worden gecommuniceerd;  

 Maakt problemen bespreekbaar en adviseert c.q. corrigeert waar nodig. Dit gebeurt in samenwerking met 
de jeugdcommissie en het bestuur. 

Coördinatoren:  

 Is verantwoordelijk voor het tijdig aanstellen van jeugdtrainers, leiders, etc.;  

 Initieert activiteiten die eraan bijdragen dat trainers en leiders over de juiste vaardigheden beschikken om 
het technisch beleid vorm te geven;  

 Is aanspreekpunt voor trainers, leiders en ouders voor zaken die zich buiten het voetbalveld afspelen.  

Selectie trainers: 

 Zijn het aanspreekpunt voor de overige trainers op het gebied qua trainingen (aanbieden van oefenstof in 
de vorm van een trainingsjaarplan met oefeningen voor een geheel voetbalseizoen); 

 Verantwoordelijk voor het (opstellen, communiceren en monitoren) van het technische jeugdbeleid;  

 Draagt medeverantwoordelijkheid voor het tijdig vaststellen van de teamindelingen aan het einde van het 
lopende voetbalseizoen;  

 Een selectie trainer (is in bezit van KNVB TC III diploma) traint het eerste selectie team en begeleidt trainers 
van overige teams per niveau A t/m CL inclusief meisjes teams.  
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Trainers/leiders:  

 Trainen en begeleiden van jeugdspelers en jeugdteams in de geest van de voetbalvisie van S.V. Eemnes;  

 Juiste en tijdige communicatie en aanspreekpunt naar jeugdleden en ouders/verzorgers;  

 Stimuleren van sociale binding tussen enerzijds jeugdleden en ouders/verzoekers en anderzijds S.V. Eemnes;  

 Trainingsmaterialen gebruiken die zijn afgestemd op en bedoeld voor leeftijdscategorie en opruimen van 
materialen na afloop van een training en/of wedstrijd.  

 

De functie jeugd hoofdtrainer maakt geen onderdeel uit van de jeugdcommissie maar van een technische commissie 

samen met de jeugd selectie trainers:  

 In het bezit van KNVB TC III diploma en minimaal 5 jaar ervaring op dit niveau; 

 Door ontwikkelen en evalueren van jeugdbeleidsplan van S.V. Eemnes;  

 Aanspreekpunt voor RAC talentontwikkeling met FC Utrecht; 

 Resultaatgericht en neemt verantwoordelijkheid; 

 Ervaring om trainers/spelers op te leiden; 

 Aantoonbare affiniteit met jeugdvoetbal en kennis van talentontwikkeling 

 Heeft regelmatig overleg met de voorzitter jeugdcommissie en bestuurslid senioren. 
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3. Communicatie  

Om als jeugdcommissie taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is 

communicatie een zeer belangrijk instrument. Een onderdeel van communicatie is het voeren van overleg met 

bestuur, jeugdtrainers/leiders, ouders/verzorgers en laatste, maar niet de minste, de jeugdleden van S.V. Eemnes.  

Formeel overleg tussen het bestuur en de jeugdcommissie vindt periodiek plaats en is als volgt ingeregeld:  

 Maandelijks overleg jeugdcommissie;  

 De jeugdcommissie voorzitter maakt deel uit van het bestuur.  

In het kader van de ontwikkeling van onze jeugdafdeling en om de clubbinding te versterken worden de volgende 

bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd:  

 Jeugdtrainers/leiders bijeenkomst (bij de start van de najaarscompetitie en bij de start van de 
voorjaarscompetitie): doel is om samen met de jeugdtrainers en leiders voetbaltechnische zaken te 
bespreken. Te denken is hierbij o.a. aan criteria teamindeling, competitie-indeling, opleidingsbehoeften, 
materiaalbehoefte, normen en waarden en team specifieke aandachtspunten; 

 Overleg selectie trainer onder leiding van de jeugdcommissie ten behoeve van ontwikkelen en uitbouw 
technisch beleid en teamindeling; 

 Technisch overleg per leeftijdscategorie ten behoeve van het ontwikkelen en uitdragen van technisch 
beleid, vaardigheden en teamindeling; 

 Tien minuten gesprek bij de start van de najaar competitie. Het doel is om ouders o.a. te informeren over de 
definitieve teamindeling. Daarna volgt het voorstellen van het jeugdtrainers/leiders, competitie-indeling, 
trainingsdagen en -tijden, verwachte betrokkenheid van ouders en Do's en Don'ts;  
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4. Waarden en normen  

Binnen een vereniging is het van belang dat bepaalde regels worden gehanteerd en nageleefd. Enerzijds dienen ze 

als basis om respectvol met elkaar om te gaan en anderzijds om respectvol met andermans eigendommen om te 

gaan. Deze regels zijn van kracht bij thuiswedstrijden en uiteraard ook bij uitwedstrijden. Regels zijn te 

onderscheiden in huishoudelijk reglement (zie clubwebsite), algemene gedragsregels en gedragsregels per 

doelgroep:  

Algemene gedragsregels:  

 Niet vloeken;  

 Wees altijd sportief en correct (Fair Play);  

 Iedereen heeft een voorbeeldfunctie;  

 Vertoon fatsoenlijk gedrag;  

 Respecteer medespeler, tegenstander, scheidsrechter, grensrechters, jeugdtrainers/leiders en publiek;  

 Gebruik geen fysiek -, mentaal - en verbaal geweld;  

 Discriminatie en racisme wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor pesten;  

 Voor vertrouwelijke informatie, vragen en opmerkingen kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. 
Zij zorgen ervoor dat het ook vertrouwelijk blijft;  

 Houd je aan de voorgeschreven regels van de KNVB (denk o.a. aan geen toeschouwers binnen omheining 
van veld); 

 Trainer/leider gedraagt zich als een vertrouwenspersoon richting jeugdspelers (denk hierbij o.a. aan 
geheimhouding etc.).  

 

Gedragsregels per doelgroep:  

Spelers:  

 Zorgvuldig omgaan met aangeboden teamkleding en trainingsmateriaal;  

 Bij problemen naar de juiste persoon stappen en bespreekbaar maken. In de meeste gevallen is dat de jeugd 
trainer/leider; de volgorde is namelijk als volgt: eigen trainer/leider, jeugdcommissie, voorzitter 
jeugdcommissie, bestuur;  

 Opdrachten en aanwijzingen van het jeugdtrainers en leiders opvolgen;  

 Bedank de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd en feliciteer of wens de tegenstander (en hun 
trainer/leider) succes voor de volgende wedstrijd;  

 Onsportief gedrag van de tegenstander houdt niet in dat we dit zelf ook vertonen.  

 Schoonmaken van kleedkamers en opruimen van trainingsmaterialen.  

http://www.sveemnes.nl/wp-content/uploads/2015/12/151207-Huishoudelijk-reglement-versie-1.1.pdf
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Ouders of verzorgers:  

 Denk eraan dat het kind voor eigen plezier deelneemt aan trainingen en wedstrijden. Zorg hierbij dat het 
kind altijd op tijd aanwezig is;  

 Moedig uw kind aan om volgens de spelregels te werken;  

 Leer uw kind dat winnen belangrijk is maar niet ten koste van alles;  

 Laat trainen en het leiden van het spel over aan het jeugdtrainers/leiders;  

 Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers;  

 Stelt u positief op indien een beroep op ouders/verzorgers wordt gedaan om ergens mee te helpen;  

 Tijdens de training en bij een wedstrijd bevindt u zich achter de omheining van het veld; 

 Bij problemen naar de juiste persoon stappen en bespreekbaar maken. In de meeste gevallen is dat de jeugd 
trainer/leider; de volgorde is namelijk als volgt: eigen trainer/leider, jeugdcommissie, voorzitter 
jeugdcommissie, bestuur 

 S.V. Eemnes heeft een huishoudelijk reglement, deze geld voor ieder lid. 

 

Trainers en leiders:  

 Uitgangspunt: plezier, ontwikkeling, prestatie;  

 Jeugd trainer/leider gedraagt zich als een vertrouwenspersoon richting jeugdspelers (denk hierbij aan 
geheimhouding);  

 Besteedt aandacht aan gemaakte afspraken (afspraak = afspraak);  

 Wees consequent;  

 Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van de spelers (zij hebben 
ook andere interesses);  

 Vermijdt dat spelers worden voorgetrokken, ook de minder goede spelers hebben recht op aandacht en 
speeltijd tijdens wedstrijden;  

 Stimuleer om een wedstrijdverslag te schrijven voor op de website. Dit wordt gewaardeerd;  

 Neem geen risico’s bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen;  

 In alle situaties gaat veiligheid boven alles;  

 Zorgt ervoor dat alle trainingsmaterialen opgeruimd worden;  

 Houdt toezicht op kleedkamers en wees ervan overtuigd dat deze netjes en opgeruimd worden 
achtergelaten. 

 

Coördinatoren:  

 Stimuleert jeugdtrainers en leiders, jeugdleden, ouders of verzorgers zich ook in te zetten voor 
vrijwilligersactiviteiten (denk aan o.a. scheids- en grensrechters, bardienst, wedstrijdsecretariaat, etc.);  

http://www.sveemnes.nl/wp-content/uploads/2015/12/151207-Huishoudelijk-reglement-versie-1.1.pdf


 11 

 Stimuleer het verder ontwikkelen van het jeugdtrainers/leiders door het aanbieden van cursussen en 
zelfstudie.  

Tot slot nog vijf gouden tips voor gedrag langs de lijn: 

Plezier gaat voor presteren! In plaats van ‘Heb je gewonnen?’ en ‘Heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘Was het 

leuk?’ en ‘Hoe ging het?’ Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. 

Vanuit plezier voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen.  

Moedig aan, maar coach niet mee! Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als 

ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is, maakt die 

afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen 

of ervoor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is.  

Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf! Niet alle ouders zijn erbij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er 

staat het hele team aanmoedigt, is dat wel zo leuk voor allemaal.  

Geef zelf het goede voorbeeld! Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei 

je niet met de arbitrage! Soms zit het mee en soms zit het tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze 

kinderen te laten zien en zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om 

moeten gaan.  

Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven! Zelf het eerste team nooit gehaald en is nu je missie dat je kind het wel 

haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je 

die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog 

het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport!  
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5. Technisch jeugdbeleid  

5.1 Inleiding  

De jeugdcommissie heeft het mandaat van het bestuur van S.V. Eemnes om alle technische zaken voor de jeugd te 

behandelen en hierover beslissingen te nemen. Zij stellen beleid, leggen dit vooraf voor aan het bestuur en bewaken 

dit beleid. In dit kader is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor het aanstellen van het jeugdtrainers en leiders, 

voor regelmatige evaluaties met het hen en is zij verantwoordelijk voor voldoende scholing van de jeugdtrainers en 

leiders.  

Als voorwaarden voor de realisatie van het voetbaltechnische aspect, gelden natuurlijk elementen als gezelligheid 

en ontspanning. De activiteitencommissie, geïntegreerd voor senioren en jeugd, ontwikkelt deze en draagt zorg voor 

de organisatie met stimulerende en actieve steun van het jeugdtrainers/leiders en de jeugdcommissie. Deze 

activiteiten kunnen gericht zijn op voetbal maar ook op een geheel ander vlak.  

 

5.2 Jeugdbeleidsplan  

Het opstellen van een jeugdbeleidsplan heeft vanzelfsprekend een aantal doelen die zowel op de korte, middellange 

als lange termijn liggen. Onderstaand zijn deze kort weergegeven:  

 Korte termijn < 1 jaar:  

o Een betere reguliere doorstroming naar een hogere leeftijdscategorie;  

o Een soepelere voortijdige overgang naar een hoger niveau;  

o Een poule indeling op sterkte van elk team; 

o Het stimuleren van de individuele ontwikkeling.  

 

 Middellange termijn < 2 jaar:  

o Een uniforme werkwijze van de trainers;  

o Verhoging van het niveau van de trainingsaanpak door middel van KNVB opleidingen; 

o Door het delen van kennis en het aanbieden van hulpmiddelen. 

 

 Lange termijn < 4 jaar:  

o Een algemeen hoger voetbalniveau in één lijn: van de F t/m selectie senioren;  

o Een opbouw van de A-junioren, B-junioren en meisjes team naar een eerste klasse niveau.  

 

Alle jeugdteams moeten op een zo hoog mogelijk niveau met plezier (prestatief dan wel recreatief) kunnen 

voetballen.  

Hierbij dient de kwaliteit van de ontwikkeling van het individu voorrang te hebben op het resultaat van het 

(jeugd)collectief. Talentvolle spelers kunnen worden “doorgeschoven” naar hogere jeugdteams. Met alle selectie 

jeugdteams is ons streven op termijn blijvend te functioneren op eerste klasse niveau.  
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Net als op school laten we geen spelers uitvallen. Dat betekent dat iedereen aandacht krijgt en bovendien de 

mogelijkheid krijgt zich te ontplooien. Op het eerste gezicht lijkt dit te botsen met een bepaalde prestatiedrang om 

zo hoog mogelijk (rekening houdende met ambitie en talent van jeugdspelers; prestatief en recreatief) te voetballen 

en waarschijnlijk is dat ook zo. Echter wanneer in een bepaalde leeftijdscategorie een dusdanig aanbod is van 

spelers, of het noodzaak is een speler met mindere kwaliteiten toch hoog te moeten indelen (bijvoorbeeld als er 

maar een enkel jeugdteam is in de bepaalde leeftijdscategorie) heeft de betrokkene recht op spelen.  

Met de speler die in een lager (selectie) team ingedeeld wordt, zal een individueel gesprek worden aangegaan door 

de trainer, waarin de reden van deze beslissing helder en duidelijk met hem besproken zal worden. De 

trainer/leiders hebben een belangrijke taak bij het opvangen van teleurgestelde spelers. 

 

5.3 Voetbalvisie  

De centrale doelstelling voor het gehele jeugdvoetballeerproces luidt dan ook: leren voetballen, dit is het 

ontwikkelen van voetbalhandelingen binnen het kader van aanvallen, verdedigen en omschakelen. Van belang 

hierbij zijn de uitgangspunten voor de training, wedstrijd en begeleiding. In bijlage is een trainingsjaarplan met 

kenmerken per leeftijdscategorie en oefeningen opgenomen welke door de selectie trainers is vastgesteld. Voor 

elke leeftijdscategorie zijn specifieke kenmerken van toepassing en daarom is het logisch dat er ook per 

leeftijdscategorie specifieke doelstellingen zijn bepaald. Voor elke leeftijdscategorie worden de accenten anders 

gelegd. De trainingen zullen steeds meer wedstrijdgericht zijn, waarbij het team en de spelers individueel zich stap 

voor stap ontwikkelen in het verbeteren van het aanvallen, verdedigen en omschakelen.  

 

5.4 Opleiding van jeugdspelers: coachen van wedstrijden  

De hier volgende elementen zijn van wezenlijk belang. Het belang van aandacht en inhoud neemt toe, naarmate we 

in een hogere leeftijdscategorie komen. Daarom geldt in deze: hoe verder de voetballer zich ontwikkelt, hoe 

gedetailleerder de inhoud en diepgang zal dienen te worden.  

 Coachen: het coachen is in handen van slechts één persoon: de trainer/coach, die ook de besprekingen 

verzorgt. Dit schept voor iedereen de noodzakelijke duidelijkheid, die vooral voor de spelers van groot 

belang is. Deze afspraak geeft de beste garantie op eenduidig coachen, schept het minst verwarring en is de 

meest preventieve vorm om conflictsituaties - in en rondom het veld - te voorkomen: zeker te 

minimaliseren. Indien zich toch conflictsituatie voordoet, dient deze zo spoedig mogelijk - niet in het bijzijn 

van de spelers - na de wedstrijd(dag) te worden besproken en opgelost. Coachen dient op een rustige, 

stimulerende en positieve manier te gebeuren: coachen is helpen, beïnvloeden en dient veel herhalingen te 

bevatten! De coach zal dan ook niet constant langs het veld staan te roepen en op te jutten. Het is zijn taak 

om snel de fouten te ontdekken en via gerichte - duidelijk en herkenbaar - aanwijzingen het functioneren 

van het team bij te stellen of om individuele spelers op essentiële fouten te wijzen.  

 Wedstrijdresultaat: de primaire uitgangspunten, voetbalplezier en individuele ontwikkeling van de spelers, 

maken het wedstrijdresultaat van ondergeschikt belang.  

Het goed uitvoeren van de opdrachten - het systeem betreffende - en het bereiken van een voortgang in de 

ontwikkeling van het individu (en het team) dient voorop te staan. Het belang van het individu staat daarom boven 

het belang van de trainer. Enige nuancering is echter zeker noodzakelijk. Om de individuele ontwikkeling niet te 

remmen is het van belang, dat op een zo hoog mogelijk niveau gespeeld kan worden: verhoogde weerstand 

bevordert deze ontwikkeling. Daarenboven is ook de vereniging gebaat met het - op zo hoog passend niveau - goed 

presteren van de prestatieve standaardteams.  
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5.5 Opleiding van jeugdspelers: trainingen  

Het streven is erop gericht om met ingang van het seizoen 2016-2017 trainingsprogramma’s in gebruik te nemen die 

in nauwe samenwerking tussen jeugd selectie trainers en jeugdcommissie zijn opgesteld. Doel van de samenwerking 

is creëren van een breed draagvlak onder de jeugdtrainers/leiders.  

Elke leeftijdscategorie - per leeftijdscategorie trainen de teams zoveel als mogelijk op dezelfde tijdstippen en bij 

voorkeur/ zo mogelijk ook op hetzelfde trainingsveld - dient minimaal twee maal per week te kunnen trainen.  

Gedurende de laatste periode van een voetbalseizoen (één/twee maanden) wordt aparte aandacht besteed aan het 

realiseren van een geleidelijke overgang - voor die spelers die de volgende stap moeten maken - naar de hogere 

leeftijdscategorie. In deze kan vooral worden gedacht aan het al gedeeltelijk meetrainen en/of het meespelen in 

oefenwedstrijden/toernooien.  

De overgang van de tweedejaars E-spelers naar de D verdient extra aandacht: men verhuist naar het grote veld en 

wordt o.a. geconfronteerd met meer spelregels (o.a. buitenspel). Gedurende het laatste half jaar van hun E-leeftijd 

bereiden wij - parallel aan hun competitieprogramma - een overgangsprogramma voor in trainings- en 

wedstrijdvorm (denk hierbij aan oefenwedstrijden).  

Ook de overgang van de CL spelers naar de F-pupillen verdient extra aandacht: men verhuist naar een half veld en 

wordt o.a. geconfronteerd met meer spelregels.  

Keeperstraining: keepen is een apart vak. Daarom is het noodzakelijk, dat de keepers in de gelegenheid worden 

gesteld om aparte trainingen te volgen onder leiding van ter zake deskundigen. De keepers vanaf de F-pupillen 

wordt - in opbouwende zin, intensiteit - specifieke keeperstraining verzorgd. Hiervoor zijn binnen de vereniging 

keeperstrainers beschikbaar. Daarom dienen zij regelmatig overleg c.q. contact te hebben met de trainers van de 

elftallen, waarin de respectievelijke keepers staan opgesteld. Tevens is het wenselijk dat de keeperstrainers 

regelmatig de keepers zelf dienen te observeren bij hun wedstrijden.  

 

5.6 Jeugdtrainers/leiders 

We streven er naar om voor iedere leeftijdscategorie minimaal een gediplomeerde trainer (bij voorkeur KNVB 

Trainer-Coach III jeugd) aan te stellen.  

Hieraan willen wij als S.V. Eemnes invulling geven door het jeugdtrainers te werven uit ouders en/of leden en door 

het volledig vergoeden van de cursuskosten.  

Hierbij zal als voorwaarde worden gesteld dat na afronding van de opleiding er minimaal nog twee jaar training zal 

worden gegeven aan een team. Indien hieraan niet zal worden voldaan zal de opleidingskosten (gedeeltelijk) 

moeten worden terugbetaald.  

Het stimuleren van zelfstudie en coördineren van de scholing van het jeugdtrainers is een taak van de 

jeugdcommissie in samenspraak met jeugd hoofdtrainer. Deelname aan KNVB opleidingen is uitsluitend mogelijk in 

en na overleg met de jeugdcommissie en na verkregen goedkeuring door het bestuur.  

Voor het werven van de scheidsrechters geldt dat jeugdleden zoveel mogelijk wordt gestimuleerd om op jongere 

leeftijd te starten met het fluiten van jeugdwedstrijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een C-junior en D-pupil die 

een wedstrijd van de F-pupillen fluit. 
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5.7 FC Utrecht RAC talentontwikkeling samenwerking met S.V. Eemnes 

RAC Talentontwikkeling Midden-Nederland is een samenwerkingsverband tussen regionale amateurclubs en FC 

Utrecht, zo ook met S.V. Eemnes. Het project heeft als doel om talentvolle spelers op te sporen en te selecteren 

voor de jeugdopleiding van FC Utrecht. Daar kunnen de talenten zich verder ontwikkelen in een professionele 

omgeving. Alles met als doel om later door te stromen naar het eerste elftal van FC Utrecht. 

Met ingang van seizoen 2012-2013 heeft S.V. Eemnes een overeenkomst met FC Utrecht. Een kopie van deze 

overeenkomst is in het bezit van de voorzitter jeugdcommissie met hierin de verplichtingen van beide clubs en 

overige afspraken. 
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6. Teamindeling  

6.1 Indeling van jeugdteams  

De jaarlijkse samenstelling van de teams dient te verlopen volgens onderstaande procedures. De samenstelling van 

de jeugdteams zal in goed onderling overleg tussen de jeugdcommissie en selectie jeugdtrainers van S.V. Eemnes 

plaatsvinden. Ten aanzien van de samenstelling/indeling van jeugdteams gelden de volgende uitgangspunten:  

De spelers worden geselecteerd aan de hand van beoordelingscriteria zoals o.a.: talent, fysieke en sociaal-

emotionele kenmerken, gedrag, motivatie, leeftijd en het teambelang. Het advies wordt gegeven door trainers en 

leiders die direct bij de jeugdteams betrokken zijn. Spelers worden gedurende het seizoen al in de gaten gehouden 

door de selectie trainers van elke lichting. Zij worden dus niet beoordeeld wordt op 1 of 2 trainingen/wedstrijden. 

Als jeugdcommissie zullen we een z.g. evaluatieformulier ter beschikking stellen die de trainers periodiek dienen in 

te vullen. Het streven is om dit twee keer per seizoen te doen. Deze evaluatieformulieren kunnen ondersteunend 

werken bij de indeling van jeugdteams en kan tevens een belangrijk hulpmiddel zijn om de voetbalontwikkeling van 

een jeugdspeler in positieve zin te beïnvloeden;  

 De jeugdcommissie bepaalt aan de hand van het aantal beschikbare spelers in een leeftijdscategorie 
hoeveel spelers per team ingepast moeten worden. De nieuwe selectie teams worden ingedeeld door 
selectie jeugdtrainers (in overleg met jeugdcommissie), de overige teams worden ingedeeld door 
jeugdcommissie in overleg met de jeugdleiders/trainers;  

 Voor de F-pupillen geldt het principe dat er op leeftijd zal worden geselecteerd. Vanaf de E-pupillen wordt 
dit principe losgelaten en zal uit oogpunt van de prestaties van de spelers worden bepaald in welke team 
een speler komt te spelen. Uitgangspunt is dat spelers zoveel mogelijk met spelers van hun ‘eigen’ niveau 
kunnen spelen; 

 Leeftijd alleen mag niet bepalend zijn voor het selecteren naar een hogere leeftijdsgroep. Wanneer een 
speler uit oogpunt van zijn prestaties in een hogere leeftijdsklasse beter tot ontwikkeling komt, is 
doorstroming gewenst;  

 In gevallen dat een jeugdteam in een leeftijdscategorie voor aanvang van de competitie een tekort aan 
spelers heeft, zal doorschuiven van spelers uit de lagere leeftijdklasse (soms over de hele linie) noodzakelijk 
zijn. Ook hiervoor zullen de beoordelingscriteria van toepassing moeten zijn;  

 Bij uitzondering kan het gewenst zijn dat talentvolle jeugdspelers wekelijks een training volgen bij een hoger 
spelend jeugdteam. Uiteraard dient dit in het teken te staan van de voetbalontwikkeling van betreffende 
speler. De jeugdcommissie zal in voorkomende gevallen samen met de betrokken jeugdspelers en 
jeugdtrainers/leiders afspraken maken;  

 De samenstelling van een (selectie) jeugdteam heeft altijd een ‘voorlopig’ karakter. Een speler kan in de 
loop van het seizoen wisselen van jeugdteam omdat zijn voetbalontwikkeling (tijdelijk) een hogere of lagere 
voetbaluitdaging rechtvaardigt. Dit zal echter meer uitzondering dan regel zijn en kan alleen geschieden 
door de jeugdcommissie samen met een selectie trainer (uiteraard na overleg met alle direct betrokkenen);  

 Het streven is om eind mei de nieuwe jeugdteams bekend te maken (ook een voorlopige indeling) zodat 
jeugdspelers en jeugdtrainers/leiders tijdig hierover geïnformeerd kunnen worden.  

Nadat de teams zijn ingedeeld kunnen er alsnog mutaties plaatsvinden als gevolg van:  

 Instroom: nieuwe instroom start in beginsel altijd in het laagste team; de jeugdcommissie bepaalt in nauw 
overleg met trainers/leiders (na een aantal trainingen) de definitieve indeling van de nieuwkomer. 
Uitgangspunt is: positieve bijdrage aan de voetbalontwikkeling.  

 Uitstroom: bij (mogelijke) uitstroom dient de jeugdcommissie direct geïnformeerd te worden zodat tijdig 
eventueel bijsturing (bijvoorbeeld overplaatsing naar een ander jeugdteam) kan plaatsvinden. Belangrijk 
hierbij is dat de jeugdtrainers/leiders zo spoedig mogelijk de reden van de mogelijke uitstroom achterhaalt.  
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 De jeugdcommissie zal bij uitstroom altijd 'nazorg' plegen door in overleg te treden met ouders/verzorgers 
en/of jeugdspeler (indien deze hiervoor de geschikte leeftijd heeft). Doel is om van iedere uitstroom te 
leren door middel van een exit gesprek. 

Na het publiceren van de definitieve teamindeling zullen de zgn. 10 minuten gesprekken plaatsvinden. Hierbij 

krijgen de ouders/verzorgers gelegenheid hebben om een nadere toelichting te krijgen op de indeling door de 

betreffende (selectie) trainer of coördinator.  

 

6.2 Samenspelen jongens en meisjes  

Binnen de jeugdafdeling van S.V. Eemnes is ervoor gekozen om jongens en meisjes zoveel mogelijk apart van elkaar 

in een team te laten voetballen. Aan deze keuze liggen de volgende redenen te grondslag:  

 Min of meer gelijke voetbalweerstand voor de meisjes wat een positieve invloed heeft op hun 
voetbalontwikkeling en motivatie; 

 Grotere aantrekkingskracht voor meisjes die veelal zelf de voorkeur hebben om met en tegen meisjes te 
voetballen.  

 

6.3 Dispensatiebeleid  

Jaarlijks zal tijdens de indeling van de jeugdteams aandacht moeten worden besteed aan de vraag: 'Voor welke 

spelers wordt dispensatie aangevraagd?' Uitgangspunt is dat iedere jeugdspeler het recht heeft om in zijn/haar 

leeftijdscategorie te voetballen. De jeugdcommissie zal dispensatie aanvragen indien tijdens de indeling van 

jeugdteams (en het hiervan deeluitmakende overleg met de jeugdtrainers/leiders) blijkt dat de voetbalontwikkeling 

van een jeugdspeler hierdoor naar verwachting in positieve zin wordt beïnvloed. Uiteraard wordt uitsluitend 

dispensatie aangevraagd nadat dit met de direct betrokken jeugdspeler en zijn/haar ouders is besproken en zij 

hiermee instemmen. Maximaal 3 (drie) jeugdspelers per leeftijdscategorie, bij de E-pupillen maximaal 2 (twee) per 

leeftijdscategorie, en middels besluit van de jeugdcommissie. In selectie teams worden geen spelers met dispensatie 

opgenomen, want wanneer een elftal met dispensatiespeler(s) uitkomt in een competitieklasse waarop een 

promotie- /degradatieregeling van toepassing is, dan verliest dit elftal het recht op promotie. De jeugdcommissie 

controleert altijd eerst de dispensatie regels van de KNVB bij de voorlopige teamindelingen en als teams worden 

ingeschreven bij de KNVB voor het nieuwe voetbalseizoen. 

 

6.4 Afstaan van spelers aan andere jeugdteams  

De volgende spelregels zijn van toepassing:  

 Binnen de vereniging S.V. Eemnes geldt het belangrijke uitgangspunt dat jeugdteams en de 
jeugdtrainers/leiders elkaar onderling helpen;  

 De spelers zijn zelf verantwoordelijk om tijdig af te zeggen indien er onverhoopt op zaterdag niet 
gevoetbald kan worden. Dit dient in een zo vroeg mogelijk stadium te gebeuren. Hierbij heeft mail de 
voorkeur. Ook is het mogelijk om vrijdagavond van 19.00 - 19.30 uur telefonisch af te melden op 035-
5387083.  

 Indien een team speler(s) tekort komt, nadat gebleken is dat de leiders er onderling niet uitkomen, dan 
bepaalt de jeugdcommissie welke speler wordt afgestaan aan een ander team. Hierbij zal afstemming met 
de betreffende leider en speler worden gezocht. Er zal gestreefd worden om uiterlijk vrijdagavond hierover 
alle betrokkenen te hebben geïnformeerd.  
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 De speler die een ander team gaat helpen moet speeltijd (minimaal: 50% van de wedstrijdtijd, geldt niet 
voor selectie teams) krijgen. Het kan niet zo zijn dat betreffende speler het grootste gedeelte van de 
wedstrijd als wisselspeler wordt gebruikt. In beginsel moet het niveau in overeenstemming zijn. 

 

6.5 Overgang van A-junioren naar selectie senioren  

Indien de jeugdspeler als tweedejaars A-junior gaat spelen nadert het moment waarop aandacht moet worden 

besteed aan de overgang van de jeugd naar de senioren.  

Verticale doorstroming van A-junioren naar de seniorenselectie, kan in meerdere variaties aan de orde komen:  

 Geleidelijke doorstroming naar de seniorenselectie:  

 Spelers, die nog binnen de A-junioren blijven spelen, maar wekelijks 1 maal meetrainen met de selectie en 
tevens - nagenoeg structureel - meegaan met het 1e- of 2e-team.  

 Tweedejaars A-junioren met de capaciteit om een plaats in de seniorenselectie te gaan bezetten, gaan vanaf 
de winterstop zo mogelijk 1 maal per week/regelmatig trainen met de seniorenselectie.  

 Tweedejaars A-junioren met mindere capaciteit, gaan – ten behoeve van een soepelere doorstroming c.q. 
integratie - vanaf de winterstop zo mogelijk 1 maal per week/regelmatig trainen met de lagere senioren en 
kunnen incidenteel reeds meespelen in een team van de lagere senioren.  

Naast de technisch/tactische capaciteiten zal ook de factor persoonlijkheidsontwikkeling – met name het aspect van 

“volwassen voetbalgedrag” - een aspect zijn, dat bij de beoordeling voor een eventuele vervroegde verticale 

doorstroming wordt meegewogen.  
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7. (Team)kleding en materialen  

Teamkleding; onze vereniging speelt in de volgende teamkleuren:  

 wedstrijdshirt: groen 

 short: zwart 

  kousen: groen-zwart 

De jeugdkeepers hebben een blauw shirt, zwarte short of lange broek en witte kousen. 

Wedstrijdkleding wordt door S.V. Eemnes ter beschikking gesteld via de kledingcommissie van de club. Voor selectie 

teams wordt sponsorkleding (eventueel trainingspakken) ter beschikking gesteld met een duur van drie jaar. De 

selectie trainingspakken worden alleen gebruikt op zaterdag tijdens wedstrijden en niet tijdens trainingen en privé 

gebruik zoals bijvoorbeeld school. 

Het bestuur van S.V. Eemnes heeft gekozen voor kleding van het merk Hummel. Dit geldt uiteraard voor de 

teamkleding die tijdens wedstrijden gedragen wordt (zowel door de vereniging alsmede voor eigen rekening 

aangeschaft). Vanwege de uitstraling en herkenbaarheid naar buiten is de jeugdcommissie voorstander van een 

uniforme kleding (o.a. teamkleding, trainingpakken).  

De teamkleding van de jeugdteams dient door de teams zelf gewassen te worden (eventueel met behulp van een 

wasschema). Elke jeugdspeler neemt na iedere wedstrijd zijn/haar kousen mee naar huis toe om te wassen en is 

hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Het materiaal dat benodigd is voor het verzorgen van trainingen en spelen van wedstrijden wordt door S.V. Eemnes 

beschikbaar gesteld.  

De jeugdcommissie zal in overleg met de jeugdtrainers/leiders nagaan of er behoefte bestaat aan nieuw materiaal. 

Denk hierbij o.a. aan ballen, trainingshesjes, pionnen en afbakeningshoedjes.  

De aanschaf van materialen wordt door de jeugdcommissie en het bestuur besloten. Dit betekent dat in de 

materiaalbehoefte een prioriteit aangebracht moet worden tenzij er extra financiële middelen kunnen worden 

gecreëerd. Denk hierbij aan gerichte sponsoring en gerichte acties van onze jeugdleden (bijvoorbeeld 

ballensponsoring).  


