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INLEIDING

In dit jeugdbeleidsplan, het oude dateert uit juni 1999, wil de voetbalvereniging Arnemuiden aangeven hoe
men de ontwikkeling van het jeugdvoetbal gestalte wil geven en hoe men een bijdrage kan leveren aan een
zinvolle vrijetijdsbesteding van de jeugdleden. Dit wil men bereiken door het voetballeerproces te stimuleren
en te coördineren en door het organiseren van neven activiteiten voor de verschillende leeftijdscategorieën.
Het bestuur van de voetbalvereniging Arnemuiden is van mening dat dit jeugdbeleidsplan een goede basis is
om binnen de jeugdafdeling van de vereniging te komen tot een goede taakomschrijving van de diverse
medewerkers en om goede afspraken te maken omtrent het te volgen beleid en de gedragsregels van spelers
en begeleider.
De visie van VV Arnemuiden ten aanzien van de jeugdafdeling is het zo optimaal mogelijk combineren van
prestatie en plezier. Op voetbalgebied moet het voor de jeugd een sportieve uitdaging zijn om te voetballen op
een aantrekkelijk niveau met aansluitend doorstroming naar de selectie van de senioren.
De selectieteams van de jeugd spelen op een zo hoog mogelijk niveau.
Daarnaast richten wij ons op de bevordering van het speltechnische niveau van alle jeugdspelers.
Aan de andere kant is de vereniging een prettige omgeving waar zij, de ouders en anderen, graag (blijven)
komen. De bevordering van sociale aspecten zoals teamgeest, sportiviteit, samenspel, normen en waarden in
de omgang, staat hoog in het vaandel.
We zijn er een groot voorstander van om de betrokkenheid van jeugdspelers bij allerlei taken en activiteiten
van de vereniging te vergroten. Dit doen we door kaderopleidingen aan te bieden (voor trainers en
scheidsrechters) en door de oudere jeugdspelers in te schakelen bij de training, begeleiding en fluiten van
lagere teams.
Dit jeugdplan is een ideaalplaatje. De uitvoering van dit plan kan alleen succesvol zijn met de steun van het
hoofdbestuur en het jeugdbestuur en door betrokkenheid en hulp van alle leden, hun ouders, de trainers,
leiders en andere actieve vrijwilligers binnen VV Arnemuiden.
De geldigheidsduur van dit jeugdbeleidsplan is in principe voor een periode van 5 jaar.
Indien er binnen een kortere periode relevante veranderingen plaatsvinden, zal dit beleidsplan herzien moeten
worden.

De samenstelling van de werkgroep is:
- Jacco Schroevers
- Ivor Seymoer
- Coen Pruijsers
- Thijs Roovers
- Erwin de Groot
- Nico-Jan Boogaard ( auteur )
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Een werkgroep, bestaande uit 6 leden van de voetbalvereniging Arnemuiden heeft dit beleidsplan opgesteld.
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1. Algemene informatie.
1.1 Algemeen
De voetbalvereniging Arnemuiden wil door middel van diverse activiteiten, zowel op sportief- als op recreatief
gebied, zoveel mogelijk mensen een passende invulling bieden van hun vrije tijd en daarmee een
maatschappelijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de woongemeenschap Arnemuiden.
De voetbalvereniging Arnemuiden is opgericht op 26 november 1945.
De clubkleuren zijn rood (broek) en geel (shirt). De accommodatie van de voetbalvereniging Arnemuiden maakt
deel uit van het gemeentelijk sportcomplex en is gelegen aan de Van Cittersweg.
De ingang van het sportcomplex is aan de Peereboomweie ( naast de Sporthal de Blikken ).
Op dit sportcomplex heeft de vereniging de beschikking over drie speelvelden, verlichte trainingsvelden, een
kantine, acht kleedlokalen met inpandig een ballenruimte, keuken en bergingsruimte.
1.2 Opbouw van de voetbalvereniging
Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de voetbalvereniging Arnemuiden is de algemene
ledenvergadering. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken berust bij het dagelijks bestuur.
De beslissingsbevoegdheden ten aanzien van jeugdzaken heeft het hoofdbestuur voor een belangrijk deel
gedelegeerd aan de jeugdcommissie.
De voetbalvereniging Arnemuiden heeft ca. 480 leden, waarvan ongeveer 215 tot de jeugd behoren.
Deze zijn onder te verdelen in ± 75 A, B en C-junioren en ± 140 D, E en F-pupillen.
Sinds seizoen 2010 – 2011 is er ook een mini pupillen team.

1.3 Organisatiestructuur
Binnen de organisatiestructuur van de voetbalvereniging Arnemuiden bevindt de jeugdcommissie ( JC ) zich
rechtstreeks onder het hoofdbestuur van de vereniging.
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De jeugdcommissie ( JC ) bestaat uit ten minste 4 leden, maar bij voorkeur 5 of meer.
In onderling overleg zal men tot een taakverdeling moeten komen, waarbij er ten minste een voorzitter en een
wedstrijdsecretaris aanwezig dienen te zijn. Verder kan men denken aan leden die een commissie
vertegenwoordigen die onder de jeugdcommissie valt, zoals een activiteitencommissie, de technische
commissie en de toernooi commissie.
De jeugdcoördinator die zijn taak primair binnen de technische commissie vervult, zal ook zo veel mogelijk de
jeugdcommissie vergaderingen bijwonen. De jeugdcoördinator voor de meisjes/meiden valt organisatorisch
onder het jeugdbestuur en niet onder de technische commissie.
Tenminste eenmaal per maand zal er een vergadering belegd worden, waarvan notulen worden opgemaakt.
Een afschrift van deze notulen dient ter kennisneming naar het hoofdbestuur te worden gestuurd.
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2. Taken van de jeugdcommissie ( JC ).

2.1 Algemeen met taakomschrijvingen.
De jeugdcommissie heeft als taak om het jeugdbeleidsplan van de v.v. Arnemuiden vorm en inhoud te geven.
Het doel is om het voetballeerproces bij de jeugd te stimuleren en te coördineren. Dit wil men bereiken door
de jeugd de gelegenheid te geven om trainingen te bezoeken en wedstrijden te spelen.
Vanaf de leeftijd van 5 jaar mag een kind meedoen met de training en wedstrijd. Vanaf 4 jaar kan men lid
worden van de VVA en wordt er op speelse wijze getraind ( bij voldoende leden ).
Door de technisch commissie zijn (bege-)leiders en trainers aangesteld.
Deze (bege-) leiders en trainers vormen samen met de technisch commissie en de jeugdcommissie het
jeugdkader.
Door de jeugdcommissie zijn gedragsregels opgesteld, welke in bijlage 9 zijn beschreven.
Een belangrijke taak is ook het toezien op de naleving van deze gedragsregels. De jeugdcommissie is derhalve
bevoegd om in overleg met betrokkene een passende straf op te leggen.
Verder wil de jeugdcommissie door middel van het organiseren van nevenactiviteiten bereiken dat de jeugd
zich meer verbonden voelt met de v.v. Arnemuiden. Ook zet de jeugdcommissie zich in om nieuwe jeugdleden
te werven.

2.1.1. De voorzitter:
• Algehele leiding van de jeugdafdeling.
• Draagt er zorg voor, dat er op basis van een vooraf vastgesteld schema, periodiek, een vergadering
plaatsvindt met de jeugdcommissie.
• Leidt de vergaderingen van de jeugdcommissie.
• Vertegenwoordigt de jeugdafdeling zowel binnen als buiten de vereniging.
• Draagt de verantwoordelijkheid voor het representatieve gedeelte van de jeugdafdeling.
• Draagt mede zorg voor coördinatie van en toezicht op de uitvoering van het beleid.
• Zorgt in samenspraak met de leden van de jeugdcommissie voor de bezetting van de praktische
vacatures van de jeugdcommissie.
• Ziet er op toe, dat de gemaakte functiebeschrijvingen en werkafspraken worden uitgevoerd.
• Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse budgettering en bewaking in samenwerking met lid financiën.
• Ziet er op toe, dat de verschillende commissies / werkgroepen worden ingesteld en dat de toebedeelde taken
vanuit deze commissies / werkgroepen op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd.
• Coördineert de verschillende commissie- en bestuurstaken.
• Coördineert en behandelt persoonlijke zaken van het jeugdkader en –leden op een juiste wijze.
• Stimuleert commissie- en kaderleden.
• Stimuleert dat de communicatie met spelers, ouders en andere belanghebbenden zo optimaal mogelijk is.
• Schept duidelijkheid naar iedereen binnen VV Arnemuiden. Hij/zij moet voorkomen dat er door
miscommunicatie ergernis ontstaat.
• Is op speeldagen zoveel als mogelijk aanwezig.
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De verschillende taken van de leden van de jeugdcommissie kunnen als volgt omschreven worden:
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2.1.2. De secretaris
• Stelt het vergaderschema vast van de jeugdcommissie.
• Stelt de vergaderagenda op in samenspraak met de voorzitter.
• Notuleert de vergadering en legt de genomen besluiten vast.
• Brengt ter kennis ingekomen stukken en handelt daarna overeenkomstig de besluiten met stukken af.
• Brengt ter kennis de uitgaande stukken.
• Verzorgt alle correspondentie, zowel intern als extern.
• Maakt het jaarverslag van de jeugdafdeling, m.b.v. de toegeleverde verslagen van de andere commissies.
• Zorgt met de voorzitter mede voor een gedeelte van de representatie voor de jeugdafdeling.
• Houdt de planning bij van vergaderingen, activiteiten, etc.
• Onderhoudt overzicht van in- en uitstroom jeugdkader
2.1.3. Lid financiën
• Heeft zitting in de jeugdcommissie.
• Presenteert regelmatig een overzicht van de uitgaven en inkomsten over een bepaalde periode, plus een
totaaloverzicht van het lopende voetbalseizoen.
• Zorgt voor de opstelling, in overleg met de jeugdcommissie, van een jaarbegroting en budgetbewaking
voor de diverse jeugdactiviteiten.
• Is bevoegd de rekeningen goed te keuren, welke bestemd zijn voor de noodzakelijke uitgaven van de
jeugdafdeling, waarna betaling zal plaatsvinden in overleg met de penningmeester van de vereniging.
• Werkt samen en is verantwoording verschuldigd (periodiek) aan de penningmeester van de vereniging.
• Stimuleert financiële acties ter dekking van activiteiten.
• Zorgt voor de Grote Clubactie voor de jeugdafdeling.

2.1.6. Lid technische commissie / jeugdcoördinator ( indien aanwezig )
• Heeft namens de jeugdcommissie zitting in de technische commissie
• Meldt aan de jeugdcommissie de voorstellen tot aanstellingen van trainers
• Bewaakt de communicatie tussen de trainers en de TC
• Brengt met regelmaat verslag uit met betrekking tot de gang van zaken op technisch
gebied binnen de jeugdafdeling
• Doet samen voorstellen ontwikkelen met TC en JC en neemt initiatieven tot verbeteringen
• Regelt opleidingen
• Volgt en stimuleert de grootste talenten in hun ontwikkeling tot aan de senioren
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2.1.4. De wedstrijdsecretaris
• Heeft zitting in de jeugdcommissie.
• Regelt de competitie bescheiden ( klasse indelingen etc.)
• Is het aanspreekpunt t.b.v. de wedstrijden van en naar de KNVB.
• Stelt de wedstrijd programma’s vast.
• Regelt, zo mogelijk in overleg met de trainers/leiders, de vriendschappelijke wedstrijden.
• Stelt het oefenprogramma, in nauw overleg met de trainers, samen.
• Is verantwoordelijk voor de publicatie van de wedstrijden op de website.
• Contactpersoon jeugdtoernooien/toernooicommissie.
• Vraagt dispensaties aan, na akkoord en op verzoek van de jeugdcommissie.
• Coördineert bij afgelastingen de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten op wedstrijddagen.
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2.1.7. Jeugdcoördinator meisjes ( indien aanwezig ):
• verantwoordelijk voor de meiden teams in de jeugd, dus niet de senioren
• is het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen rondom het meiden voetbal
• regelt de begeleiding van de meiden teams ( trainer, leider, vlagger ed )
• regelt de benodigdheden van de meiden teams, hierover contact met personen van materiaal
• belegd ( indien nodig ) een bijeenkomst aan het begin van het seizoen voor ouders en speelsters
• deelt samen met de begeleiding de meiden teams in aan het eind van het seizoen voor het volgende seizoen
• is actief bezig met het werven van nieuwe speelsters
• is aanwezig bij de vergaderingen van de JC, wanneer dit wenselijk is.

2.2. Algemene ondersteunende taken.
2.2. Algemeen.
De jeugdteams, jeugdleiders en jeugdtrainers kunnen niet functioneren zonder een aantal algemene
ondersteunende zaken. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste taken met omschrijving die
ondersteuning bieden. Deze taken gelden in principe voor de gehele vereniging.

2.2.2. De veldcoördinator / velddienst.
• De veldcoördinator / velddienst wordt bij toerbeurt ingevuld
• Ondersteunt de jeugdleiders bij thuiswedstrijden van de v.v. Arnemuiden
• Is attent op het correct ontvangen van tegenstanders en scheidsrechters.
• Ziet er op toe dat de doeltjes worden opgeruimd, dat de kleedkamers zijn opgeruimd, zorgt dat de
limonade/thee klaar staat
• Is als vertegenwoordiger van de VV Arnemuiden aanwezig op de zaterdagmorgen als aanspreekpunt
voor eigen leden, bezoekers, scheidsrechters, leiders/trainers van tegenstanders ed
• Is op de wedstrijd- en/of trainingsdagen van de jongste spelers zoveel als mogelijk aanwezig, om
nieuwe ouders op te vangen. (mini's, F's en E's).
• Is voor nieuwe ouders het aanspreekpunt t.a.v. inschrijven en informatie.
• Helpt nieuwe begeleiders op weg.
• Heeft regelmatig ( bijv. 1 x per kwartaal ) contact met de jeugdcommissie.
• Communiceert vrijwilligersbeleid door naar kader en ouders in de betreffende categorie
• Naleving van de gedragscode voor de jeugdleden, bij eventuele misstanden (ook van ouders) is hij het
aanspreekpunt en meld dit z.s.m. aan de jeugdcommissie en/of het bestuur.
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2.2.1. Materiaalbeheer
• Beheert de sleutels van het complex ten aanzien van de jeugd.(sleutelplan)
• Beheert alle materialen van de jeugdafdeling
• Zorgt voor het laten wassen en beheren van de reserveshirts.
• Zorgt voor aanvang van het nieuwe seizoen dat alle teams beschikken over de nodige materialen
• Beheert de kleding die eigendom is van de club (coach trainingspakken en -jassen)
• Neemt namens het bestuur initiatieven tot aanschaf van nieuwe materialen en kleding
• Is het aanspreekpunt voor de sponsorcommissie
• Is veel aanwezig bij start- en slot seizoen
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3. De activiteitencommissie

Inleiding
De jeugdafdeling is er niet alleen voor de wekelijkse voetbalwedstrijd. Er is niet alleen behoefte aan voetballen
maar zeker ook aan andere sociaal-culturele activiteiten, waarbij de nadruk ligt op de aspecten
vrijetijdsbesteding, teambuilding en binding met de vereniging.
Voor het bedenken, organiseren, coördineren en uitvoeren van deze zaken is een activiteiten commissie een
uitstekend en belangrijk orgaan. De verantwoording voor alle nevenactiviteiten voor wat betreft de
jeugdleden, valt onder de activiteiten commissie. Deze legt verantwoording af aan het jeugdbestuur.
Doelstelling van de activiteiten commissie
Per seizoen worden er minimaal 3 activiteiten georganiseerd voor de pupillen (vanaf de mini’s t/m de D
pupillen). Voor de A, B en C junioren worden er minimaal 2 activiteiten georganiseerd per seizoen, eventueel
in overleg met betreffende junioren.
Te denken valt aan de volgende activiteiten:
- Sinterklaasavond
- Eindejaar toernooi
- Filmavond
- Jeugdtoernooien
- Seizoen afsluiting
De activiteitencommissie heeft als uitgangspunt de verschillende activiteiten aan te bieden van uit het eigen
budget ( exclusief bijdrage van de leden ).
Verantwoordelijkheden van de activiteitencommissie
-

Zorg dragen voor een jaarlijks aanbod van voldoende activiteiten voor alle jeugdteams.
Voor alle activiteiten wordt een draaiboek en budget opgesteld.
Contact onderhouden met het Jeugdbestuur.
Activiteiten controleren, nieuwe activiteiten ontwikkelen of activiteiten schrappen.

Samenstelling van de activiteiten commissie
Voorzitter, penningmeester, notulist en nog één lid.

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor alle nevenactiviteiten, welke onder auspiciën van de
jeugdcommissie worden georganiseerd. Elk jaar wordt aan het eind van het seizoen een activiteitenplan
opgesteld voor het komende seizoen met de te verwachten kosten en ter goedkeuring aan het hoofdbestuur
voorgelegd. Deze activiteiten kunnen zijn: Sinterklaasfeest, sponsorloop, filmmiddag, enz.

Jeugdbeleidsplan v.v. Arnemuiden

De huidige samenstelling van de activiteitencommissie van VV Arnemuiden is te vinden op de website en het
clubblad van VV Arnemuiden. De activiteitencommissie ontvangt graag ideeën en suggesties betreffende
activiteiten.
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4. De technische commissie
4.1. Taken van de technische commissie
De taken van de TC liggen voor een belangrijk deel op het technische vlak.

Hieronder een opsomming van de taken van de TC waarin de taken van de jeugdcoördinator zijn geïntegreerd:
- bepaalt in samenspraak met de jeugdcoördinator, na de jeugdtrainers en jeugdleiders gehoord te hebben,
de indeling van de jeugdteams volgens bijlage 10. Indien er niet tot overeenstemming gekomen kan worden,
wordt dit in de JC-vergadering besproken en volgt er in samenspraak met JC en TC een beslissing.
- belegt twee maal per jaar een bijeenkomst met alle jeugdleiders en –trainers waarin het jeugdbeleidsplan
centraal staat (zie ook hoofdstuk 5).
- regelt - om tot een definitieve indeling te komen- aan het eind van elk seizoen selectiewedstrijden.
- zorgt dat er voor alle jeugdteams leiders en/of trainers gevonden en aangesteld worden.
- draagt zorg voor een overzicht van de trainingstijden in overleg met de jeugdtrainers
- zorgt aan het begin van het seizoen voor een trainingsplan ( hand-out) voor elk jeugdteam.
- tijdens het seizoen is er maandelijks of zo vaak als mogelijk en nodig is – informeel - overleg met alle
jeugdtrainers om de vorderingen te bespreken en om – indien mogelijk - ondersteuning te bieden.
- zorgt in samenspraak met de AC voor een spelregelwedstrijd voor de E- en de D-pupillen en de C-junioren.
- bezoekt zoveel mogelijk wedstrijden van de jeugd om zich een oordeel te kunnen vormen over de
vaardigheden en vorderingen van de jeugdspelers. Signaleert de zwakke punten en/of stilstand en
werkt gericht aan verbetering.
- neemt in samenspraak met de jeugdcoördinator de eindbeslissing over het meespelen van jeugdspelers in
andere teams dan waarin ze zijn ingedeeld, indien de trainers er onderling niet uitkomen.
- de jeugdcoördinator voert in samenspraak met de trainer van de A overleg met de trainers van de eerste en
tweede selectie over het meespelen van junioren in seniorenteams en over het deelnemen aan trainingen van
seniorenteams. De hoofdtrainer neemt de eindbeslissing over het meespelen van junioren als dat in het
belang is van de v.v. Arnemuiden.
- neemt het initiatief tot diverse opleidingen bij voldoende animo, zoals pupillentrainer, Jeugdvoetbaltrainer
( JVT ), TC2, TC3, jeugdscheidsrechter ed.
- neemt initiatief om gasttrainers, bekende spelers/trainers of spelers van de 1e selectie uit te nodigen voor een
training of clinic.
- regelt extra techniektrainingen naast de reguliere trainingen.
- organiseert zaaltrainingen voor de mini’s, F- en E-pupillen in de maanden november, december, januari
en februari, hiervoor dienen de leiders zich aan te melden, waarna hiervan gebruik gemaakt wordt
- de jeugdcoördinator bepaalt in overleg met de jeugdtrainers de klasse-indelingen van de teams
- de jeugdcoördinator overlegt met de trainer van het 1e elftal aangaande zijn visie op het jeugdbeleidsplan.
- de jeugdcoördinator is zo veel als mogelijk aanwezig op trainingsavonden en op de speeldagen van de jeugd.
- de jeugdcoördinator neemt deel aan vergaderingen van de jeugdcommissie. Twee maal per jaar brengt hij
verslag uit van de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de TC.
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Lid van de technische commissie is de jeugdcoördinator, die tot belangrijkste taak heeft de naleving van het
jeugdbeleidsplan op met name het technisch gebied en de taken van de technische commissie, die hieronder
zijn omschreven. In onderling overleg worden deze taken verdeeld.
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Verdere afspraken die binnen de VV Arnemuiden gelden:
1. Alle spelers dienen met plezier te voetballen en voetbal geleerd te worden.
2. In alle leeftijdscategorieën wordt geselecteerd. De F-pupillen worden in volgorde van aanmelden ingedeeld,
behalve de laatste jaars F-pupillen, die worden geselecteerd tot de F1 om het hoofdklas niveau te
continueren. Verder wordt er bij de F- en E-pupillen waar mogelijk rekening gehouden met sociale
aspecten, zoals vriendjes / klasgenoten ed.
3. Alle jeugdspelers dienen, in welke team ze ook spelen, evenveel speelminuten te krijgen.
4. Indien een A-junioren speler doorgeschoven wordt naar de eerste selectie en deze speler blijkt niet
in de basis opgesteld te worden in het eerste of ntweede, dan speelt hij in de A-junioren.
5. In vakanties activiteiten organiseren al dan niet samen met de activiteitencommissie, in de herfstvakantie,
de kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie ed

De jeugdleider heeft binnen de vereniging een zeer belangrijke taak, immers op de wedstrijddag zijn de
jeugdvoetballers in zijn/haar team aan zijn/haar zorgen toevertrouwd. De voorkeur heeft ook dat de
jeugdleider eveneens jeugdtrainer is, zodat het betreffende team met één vertrouwd persoon te maken heeft.
Andere taken zijn:
- de zorg over de door de v.v. Arnemuiden beschikbaar gestelde tenues en wedstrijdballen.
- tijdig het juiste wedstrijdprogramma voor de komende weken opvragen
- tenminste 2 dagen voor de wedstrijd de spelers informeren over aanvangstijd en plaats van spelen.
- bij uitwedstrijden zorgen dat er voldoende vervoer is en ruim op tijd vertrekken,
- indien er een tekort aan spelers is, dan contact opnemen met de trainer van het 2-de team of van
het team onder de leeftijdsgroep, indien hier geen oplossing uit voorkomt, beslist
de vertegenwoordiger van de TC
- bij thuiswedstrijden tenminste 45 minuten voor aanvang aanwezig zijn om de volgende voorbereidende
werkzaamheden te verrichten:
- doeltjes neerzetten, c.q. netten ophangen
- wedstrijdformulier invullen, tenues gereed leggen, ballen oppompen
- nagaan welke kleedkamers gereserveerd zijn
- tegenstander ontvangen, wijzen naar kleedkamer en wedstrijdformulier overhandigen
- wedstrijdformulier aan de scheidsrechter overhandigen
- opstelling bekend maken
- voor/tijdens wedstrijden aanwijzingen geven aan de spelers, stimuleren van de spelers, wissels laten
plaatsvinden en eventueel nabespreken van de wedstrijd. Alle spelers van alle teams moeten zoveel
mogelijk aan spelen toekomen. Wisselen dient zoveel mogelijk bij toerbeurt te geschieden.
- na afloop van de thuiswedstrijden dienen de volgende werkzaamheden te worden gedaan:
- doeltjes wegzetten, c.q. netten afhalen en opruimen indien nodig
- wedstrijdformulier in postbakje van de wedstrijdsecretaris leggen
- tenues innemen en regelen van het wassen
- toezicht houden op het douchen en aankleden
- kleedkamer (laten) schoonvegen, zowel de eigen kleedkamer als van de tegenpartij
- bij strafzaken een formulier invullen volgens de regels in bijlage 9.
- verslag van de wedstrijden (laten) schrijven t.b.v. de website.
- toezien op het naleven van de gedragsregels. Bij overtredingen dient de JC ingelicht te worden.
- draagt zorg voor het periodiek indienen van de reiskostendeclaratie bij lid financiën van de JC.
- informeert de JC over langdurige ziektes, blessures en ziekenhuisopname van jeugdspelers.

Jeugdbeleidsplan v.v. Arnemuiden

4.2. Taken van de jeugdleider.
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4.3. Taken van de jeugdtrainer
Eén van de doelstellingen van de JC is het stimuleren van het voetballeerproces.
De jeugdtrainer bij de v.v. Arnemuiden neemt bij dit leerproces een belangrijke plaats in. Hij/zij dient de
trainingen af te stemmen op de leeftijdscategorie van de jeugdleden.
In de bijlagen 1 t/m 6 staan de kenmerken vermeld van de verschillende categorieën.
Andere taken zijn:
- tijdig informeren van de jeugdspelers over aanvang en plaats van de trainingen.
- overleg met de TC over een trainingsplan.
- trainingen voorbereiden en ten uitvoer brengen.
- de zorg voor het door de v.v. Arnemuiden beschikbaar gestelde materiaal.
- na de training de trainingsballen en andere materialen opruimen in de daarvoor
bestemde ruimte.
- schoonvegen van de kleedkamer na de training.
- toezien op het naleven van de gedragsregels voor de jeugdleden. Bij overtredingen
dient de jeugdleider en de JC ingelicht te worden.

4.4. Taken van de keepertrainer
Eén van de doelstellingen van de JC is het stimuleren van het keepers leerproces.
De keeperstrainer(s) bij de v.v. Arnemuiden neemt bij dit leerproces een belangrijke plaats in. Hij/zij dient de
trainingen af te stemmen op de leeftijdscategorie van de jeugdkeepers.
Naast de reguliere trainingen van de jeugdspelers bij hun eigen team, worden de jeugdkeepers apart getraind
door een keeperstrainer. Het gaat in ieder geval voornamelijk om de technische basis.

In de jeugd is de techniek het belangrijkst; die moet goed worden aangeleerd. Dat geldt ook voor het
keeperswerk. De technische vaardigheden van de keeper bestaan o.a. uit de volgende onderdelen
het pakken of vangen, het stompen, het voetwerk (van de sliding tot het uittrappen), het uitgooien,
het vallen, rollen en opstaan en het springen (in verbinding met vangen, pakken of stompen).
Daarnaast is het van belang om een aantal tactische zaken te trainen.

Verder gelden de overige taken zoals hierboven bij de jeugdtrainer is aangegeven.
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Het is pas zinvol echt aan keeperstraining te doen bij tien- en elfjarigen. Tot die leeftijd is het wellicht het beste
als er gerouleerd wordt. Dit heeft als voordeel dat iedereen enige ervaring kan opdoen met het keepen.
Ook is keepen meer dan het stoppen van schoten alleen. Een keeper moet ook mee kunnen voetballen.
Dus moet hij ook kunnen passen, trappen, koppen en hij moet een sliding kunnen maken, zelfs een
slidingtackle! Dat kan, als de toekomstige keeper tijdens zijn eerste jaren de technieken van een veldspeler
aanleert. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Het komt zeker voor dat een jeugdspeler van negen helemaal
bezeten is van het keepen en niks anders wil. In dat geval is het geen probleem dit spelertje dan al kennis te
laten maken met de basistechnieken. Het gaat erom dat het spel er is voor de jeugd en niet andersom.
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5. Overlegvormen.

Om de taken goed te kunnen uitvoeren zal er regelmatig overleg nodig zijn tussen de jeugdcommissie, de
leiders, de trainers en de technische commissie.
Overlegvormen kunnen zijn:
● De jeugdcommissie vergadert tenminste eenmaal per maand, waarbij een vertegenwoordiger van
het hoofdbestuur, de technische commissie en activiteitencommissie aanwezig zijn.
Van deze vergaderingen worden notulen opgemaakt, die ter kennisneming aan het
hoofdbestuur worden verstrekt.
● In het begin en het eind van het nieuwe seizoen ( september en mei ) wordt door de
technische commissie een bijeenkomst belegd voor alle jeugdleiders en jeugdtrainers.
Hier wordt met name technisch inhoudelijk gesproken over de trainingen, de doelstellingen en de
visie vanuit de vereniging.
In de bijeenkomst aan het eind van het seizoen wordt de indeling van de teams voor het komende
seizoen bekend gemaakt. Ook worden de jeugdtrainers en jeugdleiders gekoppeld aan de teams.
Daar waar nodig worden er nieuwe trainers en leiders gevraagd.
Van deze bijeenkomsten worden notulen opgemaakt.
● Indien er behoeOe is aan meer bijeenkomsten worden deze geïnitieerd door de jeugdcommissie.
Hiervan worden eveneens notulen opgemaakt.
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● Twee maal per jaar is er overleg tussen een afvaardiging van het hoofdbestuur en de
jeugdcommissie. Hiervan worden notulen opgemaakt en afspraken worden
schriftelijk vastgelegd.
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6. Overige zaken

Public Relations :
De jeugdcommissie zal in elk te verschijnen clubblad een vaste rubriek vullen. Bestuur mededelingen,
activiteiten en andere informatie zullen aan de redactie worden aangeboden.

Attenties bij blessures :
Indien een jeugdspeler langdurig geblesseerd is kan er door de jeugdcommissie een attentie worden gegeven.
Ook bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname zal aan de betrokken speler aandacht worden geschonken.
Hierbij valt ook te denken aan langdurige blessures van de tegenstander.

Reiskostenvergoeding:
Voor het spelen van uitwedstrijden geldt de algemene reiskostenvergoeding van de v.v. Arnemuiden, welke
door het hoofdbestuur wordt vastgesteld.

Vergoedingen cursussen:
Indien jeugdleiders of jeugdtrainers een cursus willen volgen kan er door de v.v. Arnemuiden onder bepaalde
voorwaarden een vergoeding worden verstrekt. Deze vergoeding en de voorwaarden worden door het hoofdbestuur vastgesteld.

Overige vergoedingen:
De jeugdcommissie kan een vergoeding geven voor de volgende gelegenheden:
- kampioensfeest ( via de activiteitencommissie )

Jeugdbeleidsplan v.v. Arnemuiden

De vergoeding zal per festiviteit verschillen en wordt door de jeugdcommissie in overleg met het hoofdbestuur
vastgesteld. Voor andere festiviteiten kan eventueel ook een vergoeding worden gegeven, dit ter beoordeling
van de jeugdcommissie en na goedkeuring van het hoofdbestuur.
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7. Huidige stand van zaken

De VV Arnemuiden neemt in het seizoen 2013/2014 deel aan diverse competities van de KNVB met één
A-elftal, één B-elftal, drie C-elftallen, waaronder één meisjesteam, drie D-elftallen, vier E-teams, waaronder
één meisjesteam, vier F-teams en 2 mini-teams. Elke categorie bestaat uit diverse klassen. De
standaardelftallen van de v.v. Arnemuiden zijn als volgt ingedeeld:
A1 - tweede klasse
B1 – tweede klasse
C1 – eerste klasse

D1 - eerste klasse
E1 - hoofdklas A
F1 – hoofdklas A

De v.v. Arnemuiden heeft de beschikking over 1 gediplomeerde jeugdtrainers.
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Verder zijn er bij de andere teams trainers en leiders aangesteld zonder diploma’s maar de meesten wel met
een voetbalachtergrond.
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8. Toekomstvisie
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Het streven van de v.v. Arnemuiden is om de standaard jeugdteams (vooral de junioren) op hoofdklasse niveau
te laten spelen, minimaal eerste klasse. Dit is van belang om een goede doorstroming van de junioren naar de
senioren te kunnen waarborgen mede gezien het feit dat eerste en tweede elftal van de v.v. Arnemuiden op
een redelijk hoog niveau spelen.
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Bijlage 1

Mini-Pupillen 4/ 5 JAAR

• Doelstelling:
Primair: Speelplezier voor de spelertjes.
Secundair: bekend geraken met een bal. De baas over de bal worden.

• Organisatie:
Trainer/leider: 2 persoonsbegeleiding is wenselijk.
- 1x trainen per week.
- Zaterdags een training of een wedstrijd, wedstrijden spelen is afhankelijk van
de ontwikkeling van de spelertjes.

• Trainerseisen, taken en functies:
- welwillende ouder die bij voorkeur zelf ook gevoetbald heeft en die omwille van
zijn/haar kind trainer of leider wil worden.
- affiniteit met de leeftijdscategorie.
- het verzorgen van de trainingen die aansluiten op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau
van de leeftijdscategorie.
- voorbeeld zijn voor de groep.
- positieve coaching is gewenst.
- draagt de club ten alle tijde positief uit.

• Leeftijdskenmerken:
Snel afgeleid
Kan zich niet lang concentreren
Te speels om zo te voetballen als ouders willen
Individueel gericht
Geen gevoel om dingen samen te doen

Bij de minipupillen is bijna iedereen op en om de bal geconcentreerd. Een uitzondering vormen de keepers.
Van voetbal is nauwelijks sprake. De bal wordt soms half of helemaal niet geraakt. De bal wordt door een
rennende en schoppende horde voortbewogen.
Als jongens en meisjes al langer op de club zijn, worden de eerste vormen van samenspel zichtbaar. De
balbehandeling is gerichter. Niettemin beperkt het zich veelal tot aannemen, dribbelen, drijven, een trap naar
voren en een schot op doel.

Jeugdbeleidsplan v.v. Arnemuiden

-
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• Technische en tactische eisen bij overstap naar de F-pupillen:
Een mini-pupil die F-pupil wordt zou bij voorkeur aan de volgende voetbal richtlijnen moeten voldoen:
-

Dribbelen met de bal

-

Plaatsen van de bal

• Speelwijze:
Bij de minipupillen kun je niet spreken over een bepaalde speelwijze. De spelertjes zullen veelal achter de bal
aanrennen en niet zozeer in een “positie” spelen.

• Spelregels:
De minipupillen spelen op een kwart veld.
De doeltjes staan ongeveer ter hoogte van de middenlijn en de zestienmeter lijn.
De afmetingen van de doeltjes zijn 3 meter breed en 1 meter hoog.
Er wordt 2 x 10 minuten tot max. 2 x 20 minuten gespeeld. Op dit moment wordt er 2 x 12,5 minuut gespeeld.
De ballen zijn zelfde als de F – pupillen.
Begin wedstrijd is: bal in het midden van het veld en de spelertje in hun eigen doel. Na fluitsignaal rennen de
spelertjes naar de bal, waarna de wedstrijd is begonnen.

• Oefenstof:
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Alles met een bal doen, ook warming-up. Geen kopoefeningen, op basis van medische gronden.
Door het lage concentratievermogen is het aan te bevelen om veel spelvormen met de bal te doen, zoals
estafette (dribbelend met de bal), afronden op de goal (spelers tegen de keeper) en latje trap (kleine beloning
als de lat wordt geraakt). Oefeningen als plaatsen (met binnenkant voet) door twee pionnen naar elkaar,
afsluiten met partijtje. Deel de partij zo evenwichtig mogelijk in, om de spanning in de wedstrijd te houden.
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Bijlage 2

F-Pupillen 6 - 8 JAAR

• Doelstelling:
Primair: Speelplezier voor de spelertjes.
Secundair: bekend geraken met een bal. De baas over de bal worden.

• Organisatie:
Trainer/leider: 2 persoon - begeleiding op een F-elftal is wenselijk.
- 1x trainen per week.
- Zaterdags een wedstrijd.
- Bij afgelasting of vrij weekend: trainen of oefenwedstrijd.

• Trainerseisen, taken en functies:
- liefst gediplomeerd pupillentrainer.
- welwillende ouder, die omwille van zijn/haar kind trainer of leider wil worden.
- affiniteit met de leeftijdscategorie.
- het verzorgen van de trainingen die aansluiten op de belevingswereld en het ontwikkeling niveau
van de leeftijdscategorie.
- voorbeeld zijn voor de groep.
- positieve coaching is gewenst.
- draagt de club ten alle tijde positief uit.

• Leeftijdskenmerken:
-

Snel afgeleid
Kan zich niet lang concentreren
Te speels om zo te voetballen als ouders willen
Individueel gericht
Geen gevoel om dingen samen te doen

Als jongens en meisjes al langer op de club zijn, worden de eerste vormen van samenspel zichtbaar. De
balbehandeling is gerichter. Niettemin beperkt het zich veelal tot aannemen, dribbelen, drijven, een trap naar
voren en een schot op doel.
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Bij de jongste spelers is bijna iedereen op en om de bal. Een uitzondering vormen de keepers en één of twee
jochies die bij voortdurende herhaling worden gemaand om achter te blijven. Van voetbal is nauwelijks sprake.
De bal wordt soms half of helemaal niet geraakt. De bal wordt door een rennende en schoppende horde
voortbewogen. Een kluwe enthousiaste spelertjes achter een bal aan.
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• Technische en tactische eisen bij overstap naar de E-pupillen:
Een F-junior die E-junior wordt zou aan de volgende voetbaleisen moeten voldoen:
-

Dribbelen met de bal

-

Drijven met de bal

-

Bal aannemen met goede voet

-

Plaatsen van de bal

• Speelwijze:
Bij F-pupillen kun je niet spreken over een bepaalde speelwijze. De spelertjes zullen veelal achter de bal
aanrennen en niet zozeer in een “positie” spelen. Wel verdient het aanbeveling om met 2e jaars F-pupillen in
een soort “opstelling” te spelen (keeper, verdediging, middenveld en aanval).

• Oefenstof:

Jeugdbeleidsplan v.v. Arnemuiden

Alles met een bal doen, ook warming-up. Geen kopoefeningen, op basis van medische gronden.
Door het lage concentratievermogen is het aan te bevelen om veel spelvormen met de bal te doen, zoals
estafette (dribbelend met de bal), afronden op de goal (spelers tegen de keeper) en latje trap (kleine beloning
als de lat wordt geraakt). Oefeningen als plaatsen (met binnenkant voet) door twee pionnen naar elkaar,
afsluiten met partijtje. Deel de partij zo evenwichtig mogelijk in, om de spanning in de wedstrijd te houden.

19

Bijlage 3

E-Pupillen 9-10 JAAR

• Doelstelling:
Primair: De baas over de bal blijven, leren om als team te spelen, overspelen, posities.
Secundair: speelplezier voor de spelertjes.

• Organisatie:
Trainer/leider: 2 persoon - begeleiding op een E-elftal is wenselijk.
- 2x trainen per week.
- Zaterdags wedstrijd.
- Bij afgelasting of vrij weekend: trainen of oefenwedstrijd.

• Trainerseisen, taken en functies:
- liefst gediplomeerd Pupillentrainer
- welwillende ouder, die omwille van zijn/haar kind trainer of leider wil worden.
- affiniteit met de leeftijdscategorie.
- het verzorgen van de trainingen die aansluiten op de belevingswereld en het ontwikkeling niveau
- voorbeeld voor de groep
- positieve coaching is gewenst
- draagt de club ten alle tijde positief uit.

• Leeftijdskenmerken:
Al veel meer bereid deel uit te maken van het team
Ziet verschil tussen wie goed en minder goed kan voetballen
Kan het opbrengen om wat langer één en dezelfde oefening te doen
Balbehandeling begint erop te lijken

De ideale leeftijd om basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel
bewuster en doelgerichter dan op jonge leeftijd. Er ontstaat samenspel in de vorm van de eerste echte
combinaties. Het dekken en vrijlopen gaan ze beter begrijpen.

Jeugdbeleidsplan v.v. Arnemuiden
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• Technische en tactische eisen bij overstap naar de D-pupillen:
Een E-junior die D-junior wordt zou aan de volgende voetbaleisen moeten voldoen:
-

Dribbelen, drijven met de bal

-

Kappen, draaien

-

Vrijlopen, overspelen

-

Posities binnen het veld goed kennen

-

Houden aan afspraken mbt opstelling

• Speelwijze:
Bij E-pupillen speel je het liefst 7 tegen 7 (8 tegen 8 mag ook). De spelertjes zullen moeten leren om in een
“positie” spelen. Beste opstelling is 1 (keeper) – 2 (verdedigers) – 3 (middenvelders) – 1 (spits).

• Oefenstof:
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Proberen een balans te vinden tussen spelenderwijs en lerend voetballen. De meeste oefeningen worden nog
met een bal gedaan, dit om ze steeds meer gevoel voor de bal te laten krijgen. Oefeningen met betrekking tot
loopacties (vrijlopen, uit de dekking lopen en juist de tegenstander dekken) worden steeds belangrijker.
Beginnen met de simpelste vormen van positiespel oefeningen (wedstrijdjes doen: 2 tegen 1, 3 tegen 1 of 3
tegen 2). Deze wedstrijdjes laten spelen met kleine goals.
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Bijlage 4

D-Pupillen 11-12 JAAR

• Doelstelling:
Primair: spelers technisch en tactisch op een niveau brengen zodat we op een hoog niveau
(minimaal 1e klas ) kunnen blijven voetballen en een groot aantal spelers afleveren voor C1.Secundair: Iedere
speler die doorkomt qua leeftijd, op basis van plezier in het spelletje, behouden voor de vereniging.

• Organisatie:
Trainer/leider en vlagger voor de wedstrijden. Trainer en het liefst nog iemand voor de trainingen
-

-

2x trainen per week.
Zaterdags wedstrijd.
Bij afgelasting of vrij weekend: trainen of oefenwedstrijd.

• Trainerseisen, taken en functies:
- liefst gediplomeerd: JVT,TC3 of TC2 en/of zelf gevoetbald op 1-ste elftalniveau
- affiniteit met de leeftijdscategorie.
- het sturen van een team begeleiding en spelers.
- kunnen werken aan de hand van een opleidingsplan ter ontwikkeling van het individu en het team.
- het verzorgen van de trainingen die aansluiten op de belevingswereld en het ontwikkeling niveau
- trainingen kunnen ontwikkelen die aansluiten bij team tactische problemen die voorkomen in de
wedstrijden.
- evalueren van de trainingen en wedstrijden, zijn de doelen bereikt en zo niet wat eraan te doen?
- voorbeeld zijn voor de groep.
- positieve coaching is gewenst, maar kritisch moet, maar met onderbouwing ( inherent aan deze
leeftijd).
- communicatie, al dan niet op vaste momenten, met trainers uit omliggende leeftijden t.a.v.
ontwikkelingen van de spelers.
- draagt de club ten alle tijde positief uit.
- de wil hebben om jezelf te ontwikkelen bv via cursussen, meelopen met andere elftallen.

• Leeftijdskenmerken.
Meer geneigd zich te meten met anderen
Kan in teamverband een doel nastreven
Beheerste eigen beweging
Bewust bezig eigen prestatie op te vijzelen

D-pupillen spelen in principe 11 tegen 11. De basis van het leren van technische vaardigheden is achter de rug,
het gaat nu vooral om het ontwikkelen van het inzicht in het spel. In de wedstrijd moeten ze leren om gaan met
de grootte van het speel veld , de spelregels (buitenspel ) , het spelen in een opstelling (4-3-3) en vooral de
belangrijkste principes bij balbezit tegenpartij.

Jeugdbeleidsplan v.v. Arnemuiden
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• Technische en tactische eisen bij overstap naar de C-junioren:
- Technisch moet een D-junior de bagage en oefeningen hebben gehad zoals traptechniek,
persoonlijke techniek, omschakeling en ook begrip hebben voor tactiek en dan het liefst positie
gebonden bv: linksbuiten moet in het bezit zijn van een passeeractie met een goede voorzet.
- Basistechniek moet voldoende zijn: passing, aannames, 1 tegen 1 duel verdedigend en aanvallend,
koppen verdedigend en aanvallend.
- Trainingen zijn toegespitst op bewegen , voorbeweging , naar de bal toe en passen over afstand
waarbij 1 keer raken geïntroduceerd wordt.
- Het is nog zoeken naar de juiste positie van de speler in het elftal.

• Speelwijze:
De D-Pupillen spelen als elftal. De opstelling is principe 4-3-3.
Dit is het meest eenvoudige systeem met naar alle kanten afspeel mogelijkheden.
Bij de D-pupillen is het ook nog een optie om als 7 tal te spelen. In principe worden de D-pupillen ingedeeld als
elftal, maar om diverse redenen zou het voor kunnen komen dat er een
7-tal geformeerd wordt. De TC dient hiervoor een voorstel in bij de JC.

• Oefenstof:
Warming-up: liefst nog met bal, kappen, draaien , schaar, raffelen.
Pass- en trapvormen met waar mogelijk 1 keer raken en het bewegen na het afspelen van de bal.
Positiespelen: 2/3 x raken met of zonder kaatsers, nadruk op veldbezetting en uitvoering van passing en
aannames(naar de ruimte toe)
Positie- en partijspelen: Altijd in afgebakende ruimte, met regels afhankelijk van de doelstelling van de
training. Altijd met winst of verlies, maximaal 3/4 x stilleggen t.a.v. de coachmomenten.
Partijspelen: Altijd in afgebakende ruimte, spelen met lang, smal veld of kort, breed veld, altijd spelen met een
veldbezetting gerelateerd aan de wedstrijd. Partijen van 3 tot 5 goals, houd je altijd beleving!
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TIP: Probeer zoveel mogelijk organisatie van te voren klaar te zetten i.v.m. doorstroming van de training
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Bijlage 5

C-Junioren 13-14 JAAR

• Doelstelling:
Primair: De spelers klaarstomen voor de B-junioren zodat zij na de doorstroming het niveau van
junioren aan kunnen. De C-junioren bij minimaal op 1e klasse niveau zien te houden.
Secundair: Iedere speler het plezier in het spelletje laten behouden.

de B-

• Organisatie:
Trainer, leider en een vlagger. Trainer / leider kan ook 1 persoon zijn.
- 2x trainen per week
mocht een speler een geheel jaar maar 1 x per week kunnen trainen (bv. door catechisatie etc ),
inhalen bij B1, C2 of D1.
- zaterdag wedstrijd.
- bij afgelasting of vrij weekend: trainen of oefenwedstrijd.

• Trainerseisen, taken en functies:
-

Liefst gediplomeerd: JVT of TC3
Zelf gevoetbald op 1e elftalniveau.
Affiniteit met leeftijdscategorie.
Het sturen van een team begeleiding en spelers.
Kunnen werken a.d.h.v. een opleidingsplan ter ontwikkeling van het individu en het team.
Het verzorgen van de trainingen die aansluiten op de belevingswereld en het ontwikkeling niveau van
de spelers
Trainingen kunnen ontwikkelen die aansluiten bij team tactische problemen die voorkomen in de
wedstrijden.
Evalueren van de trainingen en wedstrijden: Zijn de doelen bereikt en zo niet wat eraan te doen?
Voorbeeld voor de groep.
Positieve coaching is gewenst, maar kritisch moet, maar met onderbouwing (inherent aan deze
leeftijd).
Communicatie, al dan niet op vaste momenten, met trainers uit omliggende leeftijden t.a.v.
ontwikkelingen van de spelers.
Draagt de club te allen tijde positief uit.

-

Vermogen tot beoordelen groeit
Er ontwikkelt zich een eigen mening
Geldingsdrang en vergelijkingsdrang nemen toe
Er kan zich een groeispurt voordoen (fysiek)
Begin puberteit
Er kunnen eisen worden gesteld aan verdeling van taken binnen het team
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• Leeftijdskenmerken.
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De C-speler is voornamelijk bezig met wat zich bij de pupillen begon te ontwikkelen: vrijlopen en samenspelen.
De kopduels lijken serieuzer; er wordt minder gekopt met de ogen dicht. Men ziet hier ook in verdedigend
opzicht verbetering. Het komt minder vaak voor dat een aantal spelers zich met één tegenstander bezighoudt.
De taken die aan een bepaalde positie kleven, worden zichtbaar en geleidelijk opgepikt.
Mentaal: Geldingsdrang, vergelijkingsdrang en beginpuberteit: Sterke schakels in het elftal gaan dit door krijgen
en winnen aan zelfvertrouwen. Minder sterke schakels kunnen onzeker worden; willen de bal niet hebben of
willen de bal snel weer kwijt.

• Technische en tactische eisen bij overstap naar de B-junioren:
Technisch/Tactisch:
-

De speler moet een zuivere pass over minstens 30 meter kunnen geven.
Aanname moet goed zijn.
Inmiddels is in grote lijnen duidelijk waar de speler in het elftal thuis hoort: verdediging, middenveld
of aanval.
De spelers moeten weten hoe op te stellen in balbezit en balverlies en de omschakeling daar tussen.
(knijpen, breed lopen en uitzakken --> bal willen hebben!)
Mentaal:
-

De spelers moeten elkaar kunnen coachen in termen van doordraaien, man in de rug. Centrale spelers
(laatste man, centrale middenvelder) moeten het team kunnen neerzetten bij stilstaande situaties.

• Speelwijze:
C-junioren spelen in principe 4-3-3. Indien de situatie daarom vraagt kan er overgeschakeld worden naar 44-2.

• Oefenstof:
Standaard oefenstof zoals passen/trappen, dribbelen en afwerken wordt nu specifieker en meer “wedstrijd
echt”
Positiespel. Nadruk op handelingssnelheid, spel verleggen en coachen.
Passen/Trappen (met kaatsen) --> kort beginnen. Afstanden groter maken zodat er geëindigd kan
worden met passes over 30+ meter.
Techniek
Conditie
Afwerken
Mentale prestatie --> coachen, omgaan met kritiek
Wedstrijdtactiek
Primair: spelers technisch en tactisch op een niveau brengen zodat we op een hoog niveau
(minimaal 1e klas ) kunnen blijven voetballen en een groot aantal spelers afleveren voor C1.Secundair: Iedere
speler die doorkomt qua leeftijd, op basis van plezier in het spelletje, behouden voor de vereniging
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-
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Bijlage 6

B-Junioren 15-16 JAAR

• Doelstelling:
Primair: alle B-junioren vanaf de C-junioren door laten stromen naar de A-junioren, afhankelijk van de
capaciteit spelers, deze al, indien de situatie zich voor doet, vervroegd door laten stromen naar een hoger
niveau ( A-junioren ) . De B-junioren bij minimaal op 1-ste klas niveau zien te krijgen. Secundair: iedere speler
zien te behouden voor de vereniging

• Organisatie:
Trainer, leider en ass-scheidsrechter, 3 persoons-begeleiding is wenselijk, niet noodzakelijk.
Trainer / leider kan ook 1 persoon zijn.
- 2x trainen per week, bij verhindering inhalen bij A1 of C1.
- Zaterdags wedstrijd.
- Bij afgelasting of vrij weekend: trainen of oefenwedstrijd.

• Trainerseisen, taken en functies:
-

liefst gediplomeerd: JVT, TC3 of TC2 of zelf gevoetbald op minimaal 2-de klasse niveau.
affiniteit hebben met de leeftijdscategorie.
het kunnen sturen van een team van begeleiding en spelers.
kunnen werken a.d.h.v. een opleidingsplan ter ontwikkeling van het individu en het team.
het verzorgen van de trainingen die aansluiten op de belevingswereld en het ontwikkeling niveau van
de spelers
trainingen kunnen ontwikkelen die aansluiten bij team tactische problemen die voorkomen in de
wedstrijden.
evalueren van de trainingen en wedstrijden, zijn de doelen bereikt en zo niet wat eraan te doen?
een voorbeeld zijn voor de groep.
positieve coaching is gewenst, maar kritisch moet, maar met onderbouwing
(inherent aan deze leeftijd).
communicatie, al dan niet op vaste momenten, met trainers uit omliggende leeftijden t.a.v.
ontwikkelingen van de spelers.
wil hebben om jezelf te ontwikkelen bv via cursussen, meelopen met andere elftallen

-

Groei in lengte zet door
Minder controle over ledenmaten door groei
Kenmerken van pubertijd: lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid
Winnen is belangrijker dan ooit
Soms fanatieke houding is gevolg van zoeken naar grenzen
Kritisch naar anderen en zichzelf
technische en tactische vorming vanuit de wedstrijdsituatie
(beweging)tempo hoger
beroep op verantwoordelijkheid binnen team
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• Leeftijdskenmerken

26

Mentale opbouw:
- Inzicht in mentaliteit van de tegenstanders.
- Zelfkritiek.
- Prestatie bewust zijn.
- Accepteren correctie medespelers.
- Zelfstandigheid.
- Groepsgericht kunnen werken.
- Winnaarsmentaliteit kweken.
De B-junior is nog meer in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan acties die voor het team
weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette sliding en de wijze waarop hij buitenkant-voet speelt
hebben meer te maken met het feit dat hij zichzelf wil bewijzen.
Het tempo is hoger, er wordt korter gedekt. Hij moet leren onder druk te spelen en dat gaat hem soms minder
goed af. Zijn individuele mogelijkheden moeten meer rendement op gaan leveren. Hier moet hij in leren.

• Technische en tactische eisen bij overstap naar de A-junioren:
- Technisch moet een B-junior alle onderdelen kennen en bij voorkeur allemaal beheersen.
De spelers zijn al redelijk positie vast, d.w.z. een verdediger, middenvelder en aanvaller.
- Tactisch moet een B-junior gevormd worden, basisprincipes t.a.v. spelen in verschillende
spelsystemen, positioneel kunnen denken, concentratie op de taak uitvoeren, kunnen denken
in het belang van het team en het individu ondergeschikt kunnen maken aan het team.
- Specialisatie t.a.v. een positie en eventueel doortrekken naar ontwikkeling via de A’s naar
het 1e elftal toe.

• Speelwijze:
- de B-junioren spelen in principe 4-3-3, zoals alle standaard elftallen binnen de vereniging.
Indien de situatie erom vraagt wordt 4-4-2 gespeeld. Hierbij kunnen de kwaliteiten van de spelers
de doorslag geven.

Oefenvormen binnen de jeugdopleiding VVA:
· Wedstrijdsituaties met juiste weerstand en in hoog tempo trainen.
· Technische elementen verbeteren / looptechniek.
· Trainen op kort werk, aangepast op de bouw van de speler, zonder
veel wenden en keren.
· Wedstrijd tactiek (praktisch/theoretisch).
· Taken binnen het team (praktisch/theoretisch).
· Tactische aspecten trainen met de hele groep of met linies.
· Mentale prestatie.

Jeugdbeleidsplan v.v. Arnemuiden

• Oefenstof:
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Bijlage 7

A-Junioren 17-19 JAAR

• Doelstelling:
Primair: 2 tot 4 spelers “compleet” afleveren bij de 1e of 2e selectie afhankelijk van doorschuiven qua leeftijd
Secundair: iedere speler die doorkomt qua leeftijd, op basis van plezier in het spelletje, behouden voor de
vereniging ( lees:3e,4e,5e elftal )
•

Organisatie:

Trainer, leider en ass-scheidsrechter, 3 persoons-begeleiding op een A1 elftal is wenselijk, zo niet noodzakelijk.
-

2x trainen per week, bij verhindering inhalen bij 1e, 2e of B1 voor de 1e jaars.
Zaterdags wedstrijd.
Bij afgelasting of vrij weekend: trainen of oefenwedstrijd.

• Trainerseisen, taken en functies:
- liefst gediplomeerd:JVT,TC3 0f TC2.
- zelf gevoetbald op 1e elftalniveau.
- affiniteit met de leeftijdscategorie.
- het sturen van een team begeleiding en spelers.
- kunnen werken aan de hand van een opleidingsplan ter ontwikkeling van het individu en het team.
- het verzorgen van de trainingen die aansluiten op de belevingswereld en het ontwikkeling niveau.
- trainingen kunnen ontwikkelen die aansluiten bij team tactische problemen die voorkomen in de
wedstrijden.
- Evalueren van de trainingen en wedstrijden, zijn de doelen bereikt en zo niet wat eraan te doen?
- Voorbeeld voor de groep.
- Positieve coaching is gewenst, maar kritisch blijven moet, maar met onderbouwing ( inherent aan
deze leeftijd).
- Communicatie, al dan niet op vaste momenten, met trainers uit omliggende leeftijden t.a.v.
ontwikkelingen van de spelers.
- Draagt de club ten alle tijde positief uit.
- De wil hebben om jezelf te ontwikkelen bv via cursussen, meelopen met andere elftallen.
- Het begeleiden van de selectie onder de 23 jaar.

-

Lichamelijk als geestelijk op zoek naar meer evenwicht
Fysieke groei in de breedte
Zakelijke benadering van gebeurtenissen
Keus maken tussen prestatieve of gezelligheidssport

A-junioren zijn beter bestand tegen de moeilijkheden die ontstaan als je in kleine ruimtes speelt. Zonder te
beweren dat een A-junior volleerd is kan worden gesteld dat het anderszins een kwestie van rijpen is. Het
onrustige dat zo kenmerkend is voor B-junioren maakt plaats voor een beheerster optreden. Er wordt ook

door de spelers onderling opgelet op het spel van elkaar. Er ontstaat een zekere controle.
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• Leeftijdskenmerken:
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• Technische en tactische eisen bij overstap naar de 1-ste of 2-de selectie:
- Technisch moet een A-junior ’ AF ‘ zijn en dan het liefst positie gebonden bv: linksbuiten moet in het
bezit zijn van een passeeractie met een goede voorzet.
- Basistechniek moet voldoende zijn: Passing, Aannames, 1 tegen 1 duel verdedigend en
aanvallend, koppen verdedigend en aanvallend.
- Tactisch moet een A-junior geschoold zijn, basisprincipes t.a.v. spelen in verschillende
spelsystemen, positioneel kunnen denken, concentratie op de taak uitvoeren, kunnen denken in
het belang van het team en het individu ondergeschikt kunnen maken aan het team.
- Specialisatie t.a.v. een positie en eventueel doortrekken naar ontwikkeling naar het 1e toe.

• Speelwijze:
De A-junioren zijn niet meer afhankelijk van een bepaalde speelwijze. Waar bij de jongste jeugd
4-3-3 wenselijk is, kan bij de A-junioren ook gekozen worden voor 4-4-2. Kwaliteiten van de spelers geven de
doorslag t.a.v. de speelwijze. Wel is het zo, dat wanneer je begint met 4-3-3 bij de D-pupillen en je ze daar in
ontwikkelt je altijd kan terugvallen op een bepaalde basis en wellicht gedurende de hele opleiding van de
speler zo kan blijven spelen.

• Oefenstof:
Warming-up: loopoefeningen of technische vormpjes ( Wiel Coerver )/ korte pass- en trapvormpjes
Pass- en trapvormen: Stroomvormen in verlengde warming ups of aanvalspatronen vanuit positionele
bezetting, nadruk op snelheid van de pass/kaats en aan de goede kant inspelen
Positiespelen:2/3x raken met of zonder kaatsers, nadruk op veldbezetting en uitvoering van passing en
aannames(naar de ruimte toe)
Positie-,partijspelen: Altijd in afgebakende ruimte, met regels afhankelijk van de doelstelling van de training.
Altijd met winst of verlies, maximaal 3/4x stilleggen t.a.v. de coachmomenten.
Partijspelen: Altijd in afgebakende ruimte, spelen met lang, smal veld of kort, breed veld, altijd spelen met een
veldbezetting gerelateerd aan de wedstrijd. Partijen van 3 tot 5 goals, houd je altijd beleving!
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TIP: Probeer zoveel mogelijk organisatie van te voren klaar te zetten ivm doorstroming van de training
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Bijlage 8

MC / ME-Pupillen – meisjes team

• Doelstelling:
Primair: De speelsters leren voetballen om door te groeien naar een eventueel dames senioren team. Het
meisjes team bij voorkeur op ..klasse niveau zien te houden.
Secundair: dat iedere speelster het naar de zin heeft in het team en dat er onderling een goede sfeer
heerst, zodat ieder plezier heeft in het voetbal.

• Organisatie:
Trainer, leider en een vlagger. Trainer / leider kan ook 1 persoon zijn.
- 2x trainen per week
- zaterdag wedstrijd.
- bij afgelasting of vrij weekend: trainen of oefenwedstrijd.

• Trainerseisen, taken en functies:
-

-

Liefst gediplomeerd: JVT of TC3
Affiniteit met meisjes voetbal en met de betreffende leeftijd.
Het sturen van een team begeleiding en speelsters.
Kunnen werken a.d.h.v. een opleidingsplan ter ontwikkeling van het individu en het team.
Het verzorgen van de trainingen die aansluiten op de belevingswereld en het ontwikkeling niveau van
de speelsters.
Trainingen kunnen ontwikkelen die aansluiten bij team tactische problemen die voorkomen in de
wedstrijden.
Evalueren van de trainingen en wedstrijden: Zijn de doelen bereikt en zo niet wat eraan te doen?
Een voorbeeld voor de groep zijn.
Positieve coaching is gewenst, maar kritisch moet, maar met onderbouwing.
Communicatie, al dan niet op vaste momenten, met andere jeugdtrainers.
Draagt de club te allen tijde positief uit.

-

-

Een meisjesteam is voetbaltechnisch gelijk aan een jeugdteam van 2 jaargangen jonger, dus een
meisjes D-team is voetbaltechnisch gelijk aan een jongens E-team
Daar en tegen is een meisje globaal genomen iets verder psycho-sociaal gezien evenals
emotioneel.
Voor de leeftijdskenmerken verwijzen we naar die van de jongensteams.

-

Vermogen tot beoordelen groeit
Er ontwikkelt zich een eigen mening
Geldingsdrang en vergelijkingsdrang nemen toe
Er kan zich een groeispurt voordoen (fysiek)
Begin puberteit
Er kunnen eisen worden gesteld aan verdeling van taken binnen het team

-
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• Leeftijdskenmerken ( afhankelijk van de leeftijd van het meisjesteam )
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De speelster in de D-leeftijd is voornamelijk bezig met vrijlopen en samenspelen. De kopduels lijken serieuzer;
er wordt minder gekopt met de ogen dicht. Men ziet hier ook in verdedigend opzicht verbetering. Het komt
minder vaak voor dat een aantal speelsters zich met één tegenstander bezighoudt. De taken die aan een
bepaalde positie kleven, worden zichtbaar en geleidelijk opgepikt.
Mentaal: Geldingsdrang, vergelijkingsdrang en beginpuberteit: Sterke schakels in het elftal gaan dit door krijgen
en winnen aan zelfvertrouwen. Minder sterke schakels kunnen onzeker worden; willen de bal niet hebben of
willen de bal snel weer kwijt.

• Technische en tactische eisen bij overstap naar de dames:
Technisch/Tactisch:
-

De speelster moet een goede pass over minstens 10 - 30 meter kunnen geven.
Aanname moet goed zijn.
Inmiddels is in grote lijnen duidelijk waar de speelster in het elftal thuis hoort: verdediging,
middenveld of aanval.
De speelsters moeten weten hoe op te stellen in balbezit en balverlies en de omschakeling daar
tussen. (knijpen, breed lopen en uitzakken --> bal willen hebben!)

Mentaal:
De speelsters moeten elkaar kunnen coachen in termen van doordraaien, tegenstander in de rug.
Centrale speelsters (laatste man, centrale middenvelder) moeten het team kunnen neerzetten bij
stilstaande situaties.

• Speelwijze:
De meisjes spelen in principe 4-3-3. Indien de situatie daarom vraagt kan er overgeschakeld worden naar
4-4-2.

• Oefenstof:

-

Positiespel. Nadruk op handelingssnelheid, spel verleggen en coachen.
Passen/Trappen (met kaatsen) --> kort beginnen. Afstanden groter maken zodat er geëindigd kan
worden met passes over 30+ meter.
Techniek
Conditie
Afwerken
Mentale prestatie --> coachen, omgaan met kritiek
Wedstrijdtactiek

Primair: speelsters technisch en tactisch op een hoger niveau brengen
Secundair: Iedere speelster die doorkomt qua leeftijd, op basis van plezier in het spelletje, behouden voor de
vereniging
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Standaard oefenstof zoals passen/trappen, dribbelen en afwerken wordt nu specifieker en meer “wedstrijd
echt"
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Bijlage 9

Gedragsregels jeugdleden

De JC van de v.v. Arnemuiden heeft voor haar jeugdleden gedragsregels opgesteld.
Alle jeugdleden dienen zich hieraan te houden en bij overtreding van deze regels behoudt de JC zich het recht
voor om in overleg met het hoofdbestuur een straf op te leggen.
De gedragsregels zijn:
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- elk jeugdlid dient zich, bij verhindering van de wedstrijd, uiterlijk de avond voor een
wedstrijd af te melden bij zijn of haar leider. Zonder afmelding kan een wedstrijd
schorsing volgen.
- elk jeugdlid dient zich bij zijn/haar trainer tijdig af te melden voor een training.
Zonder afmelding een training overslaan kan voor de volgende wedstrijd een wisselbeurt
inhouden.
- door de v.v. Arnemuiden worden tenues beschikbaar gesteld, welke door sponsors aan de
vereniging zijn geschonken. Deze tenues mogen alleen gedragen worden tijdens
wedstrijden van de v.v. Arnemuiden. Ook trainingspakken mogen alleen op de wedstrijddag
gebruikt worden. Het meerdere keren overtreden van deze regel betekent automatisch een
wisselbeurt hij de volgende wedstrijd en inleveren van het trainingspak.
- elk jeugdlid dient zich op en rond het veld fatsoenlijk te gedragen tegenover de
tegenstanders, de scheidsrechter, de grensrechters, de teamgenoten, toeschouwers,
bestuursleden en andere leden van de vereniging. Afhankelijk van de aard van een
overtreding zal bekeken worden, welke straf zal worden toegepast.
- elk jeugdlid dient er mede voor te zorgen dat de kleedkamers, de velden en de kantine
netjes worden gehouden.
- elk jeugdlid dient met zorg om te gaan met de materialen van de v.v. Arnemuiden en
met de materialen van andere verenigingen.
- tijdens wedstrijden en trainingen is het niet toegestaan om te roken of alcoholhoudende
dranken te nuttigen in de kleedlokalen.
- vv Arnemuiden volgt het landelijk beleid betreft alcohol en drugs, alcohol onder de 16 jaar
is niet toegestaan, bij overtreding kan er een straf volgen.
Drugsgebruik en/of het in bezit hebben hiervan is verboden op het gehele voetbalcomplex,
indien geconstateerd wordt dat een lid dit bij zich heeft of gebruikt, wordt hij of zij
het lidmaatschap ontnomen.
- elk jeugdlid dient zich te houden aan de aanwijzingen van de leider en de trainer.
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Bijlage 10

Procedure indeling jeugdteams

In het taakoverzicht van de technische commissie ( TC ) is reeds aangegeven zij samen met de jeugdleiders en
de jeugdtrainers de indeling van de teams verzorgt.
De TC hecht bij de besluitvorming wel aan een zo breed mogelijk draagvlak, dit houdt in dat de TC, nadat de
jeugdtrainers en jeugdleiders zijn gehoord, samen met de JC over de team indelingen beslist.
Om het traject van de elftalindelingen zo goed mogelijk te structureren is onderstaand stappenplan opgezet:
Stap 1
- de TC maakt in maart een voorlopig lijstje met namen die, op basis van hun leeftijd het volgende seizoen
overgaan naar een hoger team en die blijven.
Stap 2
- de TC nodigt eind maart de betrokken jeugdleiders en de jeugdtrainers uit en overhandigen de voorlopige
lijst, alle betrokken leider en trainers geven middels een 1, 2 of 3 aan ( bijvoorbeeld voor D1, D2 en D3 ), in
welke team de speler naar hun mening ingedeeld dient te worden. Deze indeling wordt direct of binnen
1 week weer geretourneerd naar de TC. Tijdens dit overleg zal ook gevraagd worden welke jeugdleiders en
jeugdtrainers doorgaan en welke zullen stoppen.
Stap 3
- aan de hand van de geretourneerde lijsten, zal de TC de indeling verder updaten, indien er twijfelgevallen
zijn betreft het indelen, zal de TC in april de betreffende speler(s) beoordelen.
Stap4
- in mei zullen er selectiewedstrijden worden georganiseerd om tot een definitieve indeling te komen
Stap 5
- in de maand juni zal de definitieve teamindeling door de TC vastgesteld worden.
Deze indeling wordt door de JC goedgekeurd, waarna deze gepubliceerd kan worden.
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Wanneer er nog verschil van inzicht blijft bestaan neemt de TC met de JC een besluit.
Dit besluit is bindend. Hierna wordt de definitieve teamindeling voor eind juni aan de betrokken jeugdleiders
en jeugdtrainers bekend gemaakt. De teamindelingen worden in het clubblad van begin juli gepubliceerd.
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Bijlage 11

INFO LIJST SEIZOEN 2013-2014

Hieronder een opsomming van de belangrijkste informatie bestemd voor jeugdleiders en jeugdtrainers:
Omschrijving
Tel.nr:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afgelastingen:
bel de consul
de jeugdwedstrijdsecretarissen:

112

Peter Witte

Bremstraat 39

0118-602832

Meta Booltink
Petra Schroevers

Middelgat 42
Maisakker 9

06-24183962
0118-603422
06-34213046

Kantine:
voor algemene informatie

0118-601757

Materiaalbeheer:
Ko Marijs – Ooststraat 25 – Arnemuiden
Adrie de Nooijer – Steendiep 28 – Arnemuiden

0118 - 603256
0118 - 602433

Technisch commissie lid:
- A en B jeugd: Ronnie van Belzen
- C en D jeugd: Thijs Roovers
Coen Pruijssers
- E jeugd:
Coen Pruijssers
- F jeugd:
Raijmond de Nooijer
- Mini’s:
Cor Schroevers
- Dames:
Heidi Verschoor
Willem Meulmeester
- jeugdkeepers: Lennard Meulmeester

0118-603511
06-51108358
0118-601505
0118-601505
0118-475675
0118-604118
06-55195257
06-15081451
0118-602119

Steendiep 6
Botter 18
Hoogaars 19 - jeugdcoördinator
Hoogaars 19
Klaverakker 36
Korenbloemlaan 26
Maisakker 15 - jeugdcoördinator
Bremstraat 41
Klaverakker 16

Omheen de wedstrijden:
- vanuit de vereniging worden er 4 consumptiebonnen beschikbaar gesteld voor de eigen leiders van de
jeugdteams en voor de bezoekende teams op de wedstrijddagen
- voor de mini pupillen en de F-pupillen wordt er door de vereniging voor elke eigen speler en voor elke
bezoekende speler een lolly beschikbaar gesteld
- leiders dienen vanaf de D-pupillen en oudere jeugd het wedstrijdformulier in te vullen en in de
commissie kamer te laten liggen, waar de tegenstander eveneens het nodige in kan vullen
Voor de F- en E-pupillen is geen wedstrijdformulier nodig

Waar moet de speler zelf voor zorgen?
voor voetbalshirtje met sponsornaam op wordt door de vereniging gezorgd, overige
kledingstukken door de speler zelf, zoals rood voetbalbroekje, Arnemuiden kousen
( rood/geel horizontaal banden ), trainingspak, voetbalschoenen en voetbaltas
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Calamiteit:
indien het hek open moet bij de van Cittersweg > sleutel hangt in kast direct links
in de gang van de kleedruimtes, waar de verlichting bediend kan worden.
Hierna z.s.m. het Jeugdbestuur inlichten.
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