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Inleiding 

De maatschappij verandert en ook aan voetbalclubs worden steeds hogere eisen gesteld. Gewoon iemand voor 
een groep zetten om een team te begeleiden is in feite niet meer voldoende. Zowel spelers als ouders willen graag 
invloed uitoefenen op het beleid. Ze hebben over veel zaken een duidelijke mening of relevante vragen en het is 
daarom zaak als vereniging een duidelijk beleid uit te stippelen. Dat beleid moet bewaakt worden en de juiste 
personen moeten worden ingezet voor de uitvoering ervan.  

Een belangrijk onderdeel binnen het beleid is de opleiding van jeugdspelers. Die opleiding vraagt om een  
beleidsplan waarmee wij duidelijkheid verschaffen naar de leden/spelers van Zwaluw V.F.C. en hun ouders. Het  
moet de rode draad worden binnen de vereniging. Een speler en zijn of haar ouders moeten bij aanmelding uit 
dit plan kunnen opmaken wat zij mogen verwachten daar waar het gaat om de voetbaltechnische aanpak van 
Zwaluw V.F.C.  
De één zal misschien het eerste elftal halen, een ander heeft wat minder voetbaltalent en zal uiteindelijk in een 
recreatief team gaan voetballen.  

Voor beide categorieën spelers staat beschreven: 

 
 Wat zij van de vereniging kunnen verwachten. 
 Wat hun toekomst kan zijn bij Zwaluw V.F.C. 
 Wat voor trainingsmethoden wij gebruiken. 
 Hoe wij de spelers en trainers willen opleiden. 
 Hoe wij willen dat er met onze jeugd wordt omgegaan  

 
Daarnaast staat ook beschreven wat de vereniging van de leden en hun ouders mag verwachten. 
 
In opdracht van het Hoofdbestuur (HB) heeft de nieuwe Commissie Voetbal Zaken (CVZ) dit plan geschreven. Doel 
hiervan is dat het in dit document beschreven beleid een zo breed mogelijk draagvlak krijgt waarvoor de nieuwe 
Commissie Voetbalzaken (CVZ) met het volste vertrouwen de verantwoordelijkheid kan dragen voor een adequate 
uitvoering en naleving. 

 
Het beleidsplan is een dynamisch document, waarbij rekening zal worden gehouden met ontwikkelingen 
binnen de KNVB. De CVZ onderhoudt het plan en controleert de uitvoering ervan. Structurele wijzigingen 
dienen te worden voorgelegd en moeten altijd door het HB worden bekrachtigd. 
 
Namens CVZ, 
 
Eus Gordon 
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1 Missie & Visie 

1.1 Missie 
Voetbalvereniging Zwaluw V.F.C. wil binnen de samenleving van Vught “de voetbalvereniging” zijn die een 
sportieve en veilige omgeving biedt waar op een verantwoorde wijze voetbalplezier, op zowel recreatief als 
prestatief niveau, binnen teamverband verantwoord wordt aangeboden. Dit alles binnen een actief 
verenigingsleven met een heldere en duidelijke structuur waarin taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en geen onderscheid bestaat tussen leden. 

1.2 Visie 
Bij Zwaluw V.F.C. is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen. Daarbij staat 
het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal.  
De vereniging kent geen politieke kleur noch andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen. 
Het lidmaatschap van Zwaluw V.F.C. is meer dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal trappen. Ieder 
lid wordt aangesproken om één of meerdere activiteiten binnen de vereniging naast het voetballen te verrichten. 
De spelende leden zijn zodanig ingedeeld dat de kwaliteiten zijn gebundeld en dat er binnen iedere 
leeftijdscategorie prestatiegericht wordt gevoetbald. Het voetbaltechnische (jeugd)beleid van Zwaluw V.F.C. 
zorgt voor het zo hoog mogelijk spelen van de selectieteams.     
Zwaluw V.F.C. is een voetbalvereniging waar plezier voorop staat en is er voor iedereen. 

1.3 Algemene doelstelling prestatiegerichte - én recreatieve teams 
Door alle jeugdspelers binnen hun leeftijdscategorie op hun eigen niveau in te delen, haal je het maximale uit 
iedere speler, dus ook uit spelers van de niet-selectieteams. Voor het spelniveau van een club is het niveau in de 
breedte van groot belang, reden temeer om ook veel aandacht te besteden aan de niet-selectiespelers. 
Afhankelijk van hun individuele ontwikkeling kunnen zij op latere leeftijd alsnog instromen in een (jeugd)selectie-
elftal of zullen uiteindelijk als goed opgeleide speler instromen in een passend senioren team van de vereniging. 
Uit ervaring bij diverse verenigingen blijkt uit deze groep “niet prestatiegerichte blijvertjes” de vrijwilligers van de 
toekomstwerk vormen en later vaak de drijvende krachten achter de vereniging zijn. Het maximale uit iedere 
speler/speelster halen op voetbalgebied. Dit willen wij realiseren door spelers/speelsters op hun eigen niveau te 
laten voetballen, met en tegen gelijkwaardige spelers. 

1.4 Sportieve doelstelling 
In de jeugdopleiding van Zwaluw V.F.C. is de individuele ontwikkeling van spelers in eerste instantie belangrijker 
dan de resultaten van het elftal. Zwaluw V.F.C. stelt zich secundair tot doel haar spelers op te leiden voor het 1

e
 

elftal. 

Prestatiegerichte senioren 

 Ambitie om met het 1
e
 elftal te spelen in de 2e klasse. 

 Het 2e elftal vormt de springplank naar het 1
e
 elftal en speelt in een zo hoog mogelijke reserve klasse KNVB 

(minimaal 2
e
 klasse) om de stap naar het 1e elftal gemakkelijker te kunnen maken. 

 De seniorenselectie herbergt met name de eigen opgeleide jeugd. Maximale inspanning wordt gedaan om 
de eigen opgeleide jeugd te behouden zonder dat hier individuele vergoedingen tegenover staan. 

Selectieteams jeugd 

 De selectieteams jeugd worden in principe gevormd door de eerste of eerste twee elftallen uit alle 
leeftijdscategorieën (JO8 t/m JO19). 

 De “1
e
” teams spelen  minimaal in de hoofdklasse met een ambitie om divisie te spelen. De “2

e
” teams 

spelen tenminste in de 2
e
 klasse. 
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“Recreatieve” senioren en jeugd 

 Alle overige teams vormen recreatieve teams. Spelplezier gaat hier voor prestatie maar evengoed zullen zij   
ook plezier hebben als ze goed presteren. Kortom aandacht voor de prestatie blijft maar alles is net wat 
vrijer. 

 Indeling in competities geschiedt naar inschatting van sterkte van de teams zodat zoveel mogelijk op het 
eigen niveau wordt gespeeld en spelplezier behouden kan blijven. 

 
Voor alle indelingen is zorgvuldig en specifiek gekozen vanwege de volgende punten: 

 Historisch gezien blijkt dat Zwaluw V.F.C. in deze klassen per leeftijdscategorie het beste presteert en dat dit 
niveau passend is bij het soort vereniging dat wij willen zijn en het niveau dat wij nastreven. Daarbij is het 
spelen van wedstrijden geen doel op zich maar een middel om beter te leren voetballen. 

 De kans op kampioenschappen is incidenteel aanwezig. Kampioen worden is nooit een doel op zich in de 
opleiding, maar meespelen om het kampioenschap bevordert de intensiteit waarmee gespeeld wordt tijdens 
wedstrijden en bevordert het spelplezier. In deze klassen vindt Zwaluw V.F.C. de juiste weerstand om de 
speelwijze zoals vastgelegd in dit beleidsdocument effectief te kunnen spelen en zo de optimale leerervaring 
te creëren. 

 Daar waar jeugdteams uitkomen in najaar- en voorjaarscompetities is altijd het doel om in het najaar zo 
hoog mogelijk op de ranglijst te eindigen zodat in de voorjaarscompetities gestreden kan worden in de sterke 
poules en dus met de beste tegenstand in de desbetreffende klasse. Dit ook weer met het oog om optimaal 
te leren. 

 

 
Deze doelstellingen willen we bereiken door: 

 Een goede bestuurlijke organisatie neer te zetten die voor rust en continuïteit zorgt. 
 Een duidelijk technisch beleid voeren. 
 (Hoofd)trainers aan te stellen met de juiste trainersdiploma's en voldoende aantoonbare ervaring met het 

werken met jeugd c.q. senioren. 
 Het goed opleiden van eigen jeugdtrainers. 
 Het goed opleiden van trainers voor de recreatieve teams. 
 De kwaliteit van onze oefenstof in de jeugdopleiding centraal te stellen en strikte naleving van de 

opleidingsdoelstellingen te handhaven. 
 Een jeugdopleiding te ontwikkelen met een duidelijke speelstijl. 
 Een optimaal leerklimaat creëren voor zowel selectie- als niet-selectiespelers.  
 Een veilige omgeving creëren voor zowel selectie- als niet-selectiespelers. 
 Het zoveel mogelijk behouden van zelf opgeleide jeugdspelers. 
 Het voorkomen van uitstroom van spelers.  
 Het creëren van een goed vrijwilligerskader. 
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2 Opleidingsvisie 

2.1 Spelersontwikkeling 
Als theoretische onderbouwing wordt uitgegaan van een model waarbij een speler in een ideale omgeving 
optimaal tot ontwikkeling kan komen. Hierbij wordt uitgegaan van drie componenten. De ideale vereniging die 
gekenmerkt wordt door optimale randvoorwaarden. Deskundig kader die zowel voetbaltechnisch als 
opvoedkundig, experts en specialisten moeten zijn horen bij deze component. De tweede component is de 
ideale ‘peer’ groep. Dit zijn de medespelers ofwel de ontwikkelingsgelijken die een speler in zijn team aantreft. 
Hoe hoger het niveau van de teamgenoten hoe hoger het trainings- en opleidingsniveau voor de individuele 
speler. De derde component is de sociale omgeving zoals gezin en school. Hierbij wordt uitgegaan dat de 
ouders, broers en zussen het voetballen op niveau ondersteunen en dat de schoolomgeving een positieve 
bijdrage levert aan het evenwicht tussen sport en sociaal maatschappelijke ontwikkeling. 

2.2 Selectiespeler 
Als theoretische onderbouwing wordt uitgegaan van een model waarbij iemand als selectiespeler benoemd 
wordt als hij bovenmatige natuurlijke aanleg heeft voor sport en in dit geval een natuurlijke aanleg heeft voor 
de fysieke en technische eisen voor het voetbalspel. Daarnaast zal hij de absolute wil om te slagen moeten 
hebben. Hierbij wordt uitgegaan van de intrinsieke motivatie van een speler om de beste te willen zijn. Bij 
Zwaluw V.F.C. benoemen we dit als de persoonlijkheid van een speler. De derde component is dat een talent 
creativiteit moet hebben. Kenmerkend hiervoor is dat de speler probleemoplossend te werk gaat en dus inzicht 
heeft in (details) van het voetbalspel. Wij benoemen dit als de tactische kwaliteiten van een speler. Een talent 
is een talent als hij over alle drie de componenten beschikt. 

2.3 Selecties 
Binnen Zwaluw V.F.C. worden de volgende selectieteams onderscheiden; senioren 1-2-3, JO19-1/JO19-2,  
MO19-1, JO17-1/JO17-2, MO17-1, JO15-1/JO15-2, MO15-1, JO13-1/JO13-2, MO13-1, JO11-1/JO11-2, MO11-1, 
JO10-1/JO10-2, JO9-1/JO9-2, MO9-1, JO8-1/JO8-2. Deze opzet is gekozen om de doorstroom van talentvolle 
spelers vanaf de vroegste jeugd tot aan het hoogste jeugdteam te kunnen veiligstellen. Door te starten met een 
brede JO11/JO10 en JO9/JO8 selectie kan meerjarig worden veilig gesteld dat voldoende spelers uit de eigen 
Zwaluw V.F.C. jeugd kunnen gaan doorstromen. Dit piramide model vraagt een meerjarige investering in vooral 
bij de jeugd wil het tot een uiteindelijk positief resultaat leiden.  

2.4 Recreatieve teams 
De recreatieve teams worden als zeer belangrijk gezien. Daarom zorgen we ervoor dat deze teams de juiste 
oefenstof uitgereikt krijgen, 2x per week trainen en trainers op elftallen hebben die door Zwaluw V.F.C. begeleid 
en opgeleid worden. Dit verhoogt het plezier. Tevens gaat de kwaliteit van spelers en trainer omhoog en dat 
komt het totale voetbalniveau in zijn algemeenheid ten goede. 

2.5 Meisjes 
Meisjes vormen de relatief snelst groeiende groep leden bij Zwaluw V.F.C. en naast heel veel plezier presteren 
behalen ze ook nog eens prima resultaten. Zwaluw V.F.C. vindt het belangrijk dat meisjesteams en de individuele 
meisjes-leden dezelfde status, aandacht en behandeling als elk ander team of lid van de vereniging krijgen. De 
praktijk leert dat meisjesvoetbal tot op heden beter verticaal dan horizontaal kan worden aangestuurd en 
daarom zal er voor meisjesvoetbal een eigen coördinator worden aangesteld die net dat beetje extra aandacht 
aan de meisjes kan geven dat nodig is. Overal waar in dit beleidsplan over jeugd wordt gesproken worden zowel 
de jongens- als meisjesteams bedoeld. 
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3 Opleidingsstructuur 

3.1 Commissie Voetbal Zaken (CVZ) 
De CVZ heeft tot doel het voetbaltechnische beleid als rode draad binnen de gehele vereniging te bepalen, uit te 
dragen en te bewaken. De CVZ bestaat uit het bestuurslid Voetbal Zaken, secretaris Voetbal Zaken, Hoofd 
Coördinator Opleidingen, Hoofd Coördinator Teams, Hoofd Coördinator TOP en Hoofd Coördinator 
Wedstrijdzaken. In het werk van de CVZ onderhouden zij nauwe relaties met de coördinatoren van de 
verschillende afdelingen. Zij kennen hun afdeling en de spelers die daarin uitkomen. De coördinatoren hebben 
een adviserende rol als het gaat om technische en organisatorische aangelegenheden.  
 

Organigram 
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3.2 Begeleiding 
De belangrijkste factoren, waarmee Zwaluw V.F.C. zich wil profileren zijn: 
 

Jeugdbegeleiding 
Het trainen, opleiden, begeleiden, selecteren en scouten van talentvolle jeugdspelers moet gebeuren door 
kwalitatief hoogwaardig kader. Hiervoor streven wij naar gekwalificeerde trainers op TCII en TCIII niveau die 
beschikken over voldoende technische, inhoudelijke, opleiding, organisatorische en communicatieve 
vaardigheden. Wij willen werken met de beste trainers, en wij zijn altijd op zoek naar eigen, gedreven en 
ambitieuze trainers die wij alle opleidingsmogelijkheden zullen bieden. 
Om de werkwijze van de kaderleden te sturen, begeleiden, ondersteunen en evalueren zullen er tweemaal 
jaarlijks functionering- en beoordelingsgesprekken plaatsvinden, zodat de kwaliteit van de medewerkers getoetst 
wordt. De jeugdopleiding van Zwaluw V.F.C. streeft ernaar om trainers en specialisten in het opleiden van 
talentvolle jeugdvoetballers aan te stellen, op te leiden. en meerjarig te binden aan de club. 
Op alle selectieteams zal een uitstekend begeleidingsteam werkzaam moeten zijn. 
De onderstaande diploma’s betreft de Zwaluw V.F.C. richtlijn, maar Zwaluw V.F.C. houdt zich het recht voor 
hiervan om haar moverende redenen af te wijken. 

 
Jeugdtrainers van recreatieve teams hoeven niet in het bezit te zijn van een diploma. Het streven is  
wel ervoor te zorgen dat ook trainers van recreatieve teams een trainers cursus aangeboden krijgen.  
 
 

Inventariseren opleidingen van jeugdtrainers 
HC Opleidingen inventariseert en houdt vervolgens bij welke opleidingen de verschillende jeugdtrainers hebben 
genoten. Een en ander wordt digitaal vastgelegd. Dat wordt uiterlijk in december van het seizoen gedaan. 
 

Opleidingsplan jeugdtrainers 
HC Opleidingen maakt een opleidingsplan voor de jeugdtrainers. De opleiding van de individuele speler staat 
centraal maar ook de ontwikkeling van de individuele trainer. Er zal aandacht moeten worden besteed aan de 
verschillende ontwikkelingsfasen. Er moet duidelijk een beeld komen van wat de trainer heeft behaald en wat 
hij/ zij zou willen behalen. 
 

Ondersteunen van jeugdtrainers tijdens wedstrijden / trainingen 
HC Opleidingen is eindverantwoordelijk voor het ondersteunen van de jeugdtrainers en dient zorg te dragen voor 
een optimale begeleiding van iedere trainer.  
 
Verzorgen van bijeenkomsten met jeugdtrainers 
HC Opleidingen organiseert per seizoen 4 bijeenkomsten met de selectie trainers. Tijdens deze bijeenkomsten 
worden voorkomende problemen besproken en is er ruimte voor de leiders en trainers om vragen te stellen over 
zaken die hen niet duidelijk zijn. Verder wordt bekeken of bepaalde spelers positief of negatief van zich doen 
spreken zodat overplaatsing naar een ander team noodzakelijk is. HC Opleidingen maakt vooraf een agenda 
waarin agendapunten zijn opgenomen die door trainers zijn aangedragen. Agendapunten zouden 
kunnen zijn: 

 Samenstelling selecties 
 Uitvoering wisselbeleid 
 Trainingsopbouw / periodiseren 
 Warming up 
 Specifieke training (techniek, loopcoördinatie, VCT) 
 Coachen/ begeleiding 
 Oefenstof 
 Spelsystemen 
 Analyseren van een wedstrijd en hier oefenstof aan koppelen 
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Scouting 
Uitgangspunt bij de interne scouting is steeds dat voor kwaliteit gekozen wordt, als de kwaliteit niet aanwezig 
is zullen er kleinere groepen geformeerd worden. Met betrekking tot de interne scouting streven we er naar 
dat de samenstelling van selecties op hoofdlijnen duidelijk is in de 1

e
 helft van het seizoen. Zwaluw V.F.C. streeft 

er naar te werken met een onafhankelijke interne scoutinggroep die binnen Zwaluw V.F.C. medeverantwoordelijk 
is voor de indeling van alle teams.  
De scoutinggroep voorziet HC Opleidingen, HC-Top en de technisch coördinatoren van input 
selectiesamenstelling. De CVZ bewaakt op deze manier de rode opleidingsdraad door de vereniging. 
 

Teamomvang 
 
Zwaluw V.F.C. streeft er naar om de ideale teamomvang als volgt in te delen: 
 

 
 
Alle leden die zich voor 1 mei aangemeld hebben of al lid zijn zullen in de teamindeling opgenomen worden. 
 
Inschrijvingen die na 1 mei plaatsvinden zullen worden beoordeeld op beschikbaarheid. Mocht er geen team 
beschikbaar zijn dan kan er worden gekozen om op een wachtlijst te worden geplaatst.  Zodra er plaatsen 
beschikbaar zijn zal er op volgorde van inschrijving instroming plaatsvinden. Pas na instroming kunnen er 
proeftrainingen plaatsvinden (maximaal 3). 
 
Het streven is om alle teams voor 1 juli bekend te maken. 

 

 
 
Doorschuiven spelers 
De spelers die naar mening van de eigen trainer en/of CVZ in aanmerking komen voor een eventuele stap hoger 
worden tijdens het seizoen uitgenodigd mee te trainen met een hoger team.  
Om de juiste keuze te maken welke speler kan doorstromen of moet uitstromen, zal er van elke spelers een 
zuiver beeld moeten zijn van de ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst. 
 

Normen en Waarden 
           Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden en zeker ook met Fair Play.  
            Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels 'hanteren' we binnen en buiten het veld, hoe proberen we 
            problemen binnen de club op te lossen. Toch blijven normen en waarden voor velen een wat ongrijpbaar 
            fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee. En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse  
            voetbalpraktijk. Want daar gaat het toch allemaal om. Daarom is er een gedragscode opgesteld waarbij de  
            gewenste gedrag regels zijn beschreven. 
 
            Het is in feite een stuk “gereedschap” voor de vereniging. Om de gedragsregels te handhaven is er   
            een onafhankelijke Commissie Veilig Sportklimaat (CVS) die het bestuur adviseert ten aanzien van 
            sportiviteit en respect en is ook uitvoerend ter zake de door het bestuur gedelegeerde aspecten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorie JO19 JO17 JO15 JO13 JO11 JO10 JO9 JO8 JO7

Omvang 15 15 15 14 9 9 8 8 6



10 

Voetbaltechnisch beleidsplan 2017 - 2021 

 

 

 
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Zwaluw V.F.C. vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan voetballen, in het bijzonder  
onze jeugd. Daarom staat beleid met betrekking tot een veilig sportklimaat, waaronder seksuele intimidatie, bij  
Zwaluw V.F.C. hoog op de agenda. Inmiddels is binnen de club een commissie ‘veilig sportklimaat’ actief.  
Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is 
dan genezen, opent bijvoorbeeld binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen. Belangrijk is 
om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat  
 verenigingen afspraken maken om seksuele intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Goede afspraken  
 bevorderen een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent  
 Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Zwaluw V.F.C. een 
 sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Misschien ten overvloede wijzen we erop dat een VOG niet iets  
 nieuws is. In het onderwijs, in de zorg en in de sport wordt deze al jaren gebruikt. 
 
 

 


