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1. Inleiding 
 
GVV’63 moet bekend worden als een vereniging met veel aandacht voor haar 
jeugdafdeling. Omdat GVV’63 veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant 
plan is gekozen voor een structureel technisch jeugdbeleidsplan. 
 
Het technisch jeugdbeleidsplan moet concrete handvatten  voor het totale 
jeugdkader bieden. Zodoende kunnen alle jeugdtrainers en jeugdleiders hetzelfde  
te werk gaan om de jeugdspelers op een plezierige, zinvolle en verantwoorde wijze  
op te leiden.  
 
Gezien de hogere kwaliteit van onze jeugdopleiding zal het niveau van jeugdspelers 
en senioren(teams) sterk vergoot kunnen worden. 
 
Door dit Technisch Jeugdbeleidsplan, waarin een aantal overlegmomenten zullen 
plaats vinden, zal GVV’63 in staat zijn om de gewenste opleiding vanaf de F-pupillen 
tot aan de senioren succesvol te laten verlopen. 
 
De vereniging wil met dit Technisch Jeugdbeleidsplan een ieder een handvat bieden 
om ieder kind op zijn / haar niveau te laten ontwikkelen. 
 
Jaarlijks zal het plan worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld.  
Dit zal plaatsvinden aan het einde van het lopende seizoen. 
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2. Doelstelling  Jeugdopleiding 
 
Door de jeugdopleiding te optimaliseren, door het uitvoeren en naleven van dit 
Technisch Jeugdbeleidsplan, is GVV’63 in staat om in de 12 jaren die vanaf de F-
pupillen tot en met de A-junioren beschikbaar zijn, zoveel mogelijk jeugdspelers 
te laten ontwikkelen op zijn of haar niveau. GVV’63 bereikt hiermee een zo groot 
mogelijke en effectieve doorstroming naar de senioren. 
 
Om de doelstelling van GVV’63, uitkomen in de 2e klasse KNVB, te realiseren  
met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers, is het van belang om een goed 
georganiseerde en functionerende jeugdopleiding te hebben. 
 
3. Hoofddoel 

 
‘Verbetering van de kwaliteit van het spel en de ontwikkeling van teams en individuen 
op alle niveau’ zien we als Rode draad binnen onze totale jeugdopleiding.  
 
De doelstelling voor de selectieteams is om in een zo  hoog mogelijk klasse uit te 
komen. Dit zou dan aansluiten op de doelstelling van GVV’63 in de breedste zin om 
met het 1e elftal op 2e klasse niveau uit te komen. 

 
Realiseren van dit hoofddoel zal via een aantal doelstellingen moeten verlopen. 

 Een duidelijke structuur binnen de jeugdopleiding aanbrengen, waardoor er  
 een uniformiteit binnen de totale jeugdopleiding kan ontstaan. 

 Techniektraining in de jeugdopleiding van GVV’63 waardoor ieder lid vanaf  
 de F-pupillen tot aan de senioren de juiste techniek wordt bijgebracht. 

 Verhogen van het spelniveau van de jeugdteams. 

 Plezier een groot onderdeel laten zijn van de voetbalbeleving. 

 Het aanreiken van de juiste oefenstof voor de jeugdtrainers. 

 Het opleiden van jeugdtrainers. 

 Ouderparticipatie vergroten waardoor er een breder draagvlak ontstaat. 
 
 
 



Jeugdbeleidsplan GVV’63, versie 2014-2015 5 

4.  Algemene uitgangspunten van de jeugdopleiding 

 De opleiding staat centraal, het leveren van prestaties komt na de opleiding. 

 Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. Geef hem speelmogelijkheden 
 op meerdere plaatsen in het veld.  

 Alle jeugdspelers moeten veel aan voetballen toekomen. Niemand staat de hele 
wedstrijd reserve. Motto : “Niemand wordt beter van op de bank zitten” 

 Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op de leerdoelen die tijdens  
een training centraal staan. 

 Jeugdtraining moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op TECHNIEK, vooral in de 
beweging en later onder weerstand. De techniektraining moet als een rode draad 
door de totale jeugdopleiding lopen. Tactische en conditionele accenten dienen 
geleidelijk aan de techniek en aan de leeftijd te worden aangepast. 

 Keeperstraining vanaf de F- pupillen. 

 Het trainingsmateriaal moet optimaal zijn, doelen, hesjes, ballen, en natuurlijk ook 
een goede kwaliteit van het veld.  

 
 

5. Communicatie 
De volgende bijeenkomsten (overlegmomenten)  zullen georganiseerd worden. 

 Trainersvergaderingen (september – december – maart) 

 Basis EHBO avond (sportblessures en tapen) 

 Thema avonden 

 Train de trainer bijeenkomsten 

 Ouderavond (begin seizoen) 
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 6. Jeugdcommissie 
 

De jeugdcommissie is enerzijds een door het bestuur van GVV’63 vastgestelde 
commissie, en anderzijds een vertegenwoordiging vanuit de jeugdbegeleiding. 
Een aantal taken van de jeugdcommissie is het maken van de teamindeling en 
het samenstellen, evalueren en eventueel aanpassen van het jeugdbeleidsplan. 
Deze zaken zullen via de voorzitter van de jeugdcommissie bij het hoofdbestuur  
onder de aandacht gebracht worden dan wel ter goedkeuring worden aangedragen.  
 
Ook zal de jeugdcommissie zich inspannen voor: 
1. Een goede band tussen de jeugdspelers van GVV’63.  

Die onderling moet bevorderd worden, onder andere door het  
organiseren van nevenactiviteiten die gericht zijn op het samen bezig zijn; 

2. Het bevorderen van correct en sportief gedrag. 
Daarmee wordt tevens bepaald dat onsportief gedrag niet acceptabel is; 

 
Gezien huidige en mogelijk toekomstige taken van de jeugdcommissie, is er voor 
gekozen de jeugdcommissie samen te stellen uit de volgende leden: 

 
Ton van Doesburg  : Voorzitter 
Rik van Dijk   : Jeugdwedstrijdsecretaris  
Bert van Ballegooijen  : Algemeen lid 
Gilberto Smit   : Algemeen lid 
 
 
 

 
 

Hoofdbestuur 
=========== 

Jeugd Commissie 
(Ton van Doesburg) 

Jeugdwedstrijdsecr. 
(Rik van Dijk) 

Algemeen lid 
(Bert van Ballegooijen) 

Algemeen lid 
(Gilberto Smit) 
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Taakverdeling binnen de jeugdcommissie. 
Voor het kunnen leveren van een goede teamprestatie en het behoud van plezier is 
goed gedrag van de individuele speler van groot belang. Onder goed gedrag wordt 
verstaan o.a. op tijd aanwezig zijn bij training en wedstrijden, op een goede wijze met 
medespelers en tegenstanders omgaan, juiste inzet tonen, respect voor de leiders en 
de scheidsrechter, respect voor de eigendommen van anderen en de vereniging 
(kleedkamer schoonmaken, rommel opruimen. 
 
Het gehele kader (de jeugdleiders, jeugdsecretaris, jeugdtrainers) zal hierop toezien, 
en indien nodig zo snel mogelijk corrigerende maatregelen nemen. Hierbij is het van 
groot belang dat het GVV’63 kader zelf het goede voorbeeld geeft. De 
jeugdcommissie zal daarom in toenemende mate aandacht gaan besteden aan een 
goede “opleiding” en begeleiding van (nieuwe) trainers en leiders, onder andere door 
het opstellen en verstrekken van een jeugdleiders-infomap, het zorgdragen voor 
voldoende trainingsmateriaal en oefenstof, eventueel cursussen etc. 
 
Daarnaast zullen de taken zijn: 

 Het jaarlijks evalueren en actualiseren van het jeugdbeleidsplan; 

 Het tijdig inventariseren en organiseren van voldoende leiders en trainers; 

 Het organiseren van acties om geld in te zamelen; 

 Het verzorgen en up-to-date houden van voldoende oefenstof; 

 Het zorgen voor voldoende kwalitatieve trainingsmaterialen.  
 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u deze bij de voorzitter van de 
jeugdcommissie aandragen.
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7. De teamindeling 
 

Jaarlijks wordt door de jeugdcommissie de samenstelling van de jeugdteams voor  
het nieuwe seizoen opnieuw bekeken. De eerste opzet wordt begin maart in het 
jeugdleideroverleg gepresenteerd en besproken. Mogelijk wordt door het 
jeugdleideroverleg gevraagd een alternatief aan te dragen. Tijdens het volgende 
jeugdleideroverleg wordt de aangepaste versie dan wel het alternatief besproken,  
en wordt de nieuwe teamindeling vastgesteld. Hierbij is de jeugdcommissie 
uiteindelijk eindverantwoordelijke.  
 
Bij het maken van de nieuwe teamindelingen moet worden geprobeerd bestaande 
teams zoveel mogelijk bij elkaar te houden! Dit levert vele voordelen op: de spelers 
wennen aan elkaar, groeien als groep naar elkaar toe, worden vrienden en tenslotte 
zijn de spelers op het veld beter op elkaar ingespeeld. Hetzelfde geldt overigens ook 
voor de relatie tussen de spelers en de leider en/of trainer. 
  
Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen: indien een speler zowel mentaal als  
fysiek de capaciteiten heeft om vroegtijdig over te gaan naar een hoger elftal,  
dan moet getracht worden hem die mogelijkheid te bieden. Omgekeerd geldt 
natuurlijk hetzelfde, met inachtneming van leeftijd- en dispensatieregels. En verder 
kan het noodzakelijk zijn een speler of enkele spelers door te schuiven, indien bij de 
nieuwe indeling blijkt dat een hoger of lager elftal te weinig spelers heeft. Dit zal in  
de praktijk vooral ontstaan door de overgang van 7-tal naar 11-tal, en bij de overgang 
van enkele A-junioren naar de senioren. 
 
Daarnaast is het van belang dat spelers die in aanmerking komen om het volgende 
seizoen naar de selectie over te gaan, deze al regelmatig de mogelijkheid te bieden 
om met de selectie mee te trainen. Ook is het raadzaam om deze spelers bij 
wedstrijden van de selectie als (wissel)speler te betrekken. 
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8. Basisuitrusting en benodigdheden 
 

Basisuitrusting spelers: 
De spelers maken gebruik van een shirt (en eventueel broek en sokken) van de club. 
Indien er alleen een shirt ter beschikking wordt gesteld dienen zij zelf te zorgen voor 
een broek en kousen. Voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn ten alle tijden 
voor verantwoording van de speler zelf. De shirts (en eventueel broek en sokken) 
worden na afloop van de wedstrijd door de wasmoeder gewassen.  
 
Basisuitrusting keepers: 
Voor de keepers gelden dezelfde afspraken als voor de overige spelers.  
Echter de club verstrekt éénmaal per seizoen keeperhandschoenen. 
 
Wedstrijdbenodigdheden 

 
Ieder team krijgt van de club de beschikking over: 

 een voetbaltas ten behoeve van de shirts en eventueel broekjes en kousen; 

 een EHBO setje; 

 een tasje om kostbaarheden in te verzamelen; 

 een aanvoerdersband; 

 een waterzak, waterfles en spons; 

 een ballennet.  
 

Voor het inspelen voor de wedstrijd kunnen trainingsballen gebruikt worden. Na 
afloop van de wedstrijd dienen de trainingsballen weer in het rek teruggelegd te 
worden. 
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9. EHBO, voorkomen en omgaan met blessures 
 
Advies bij sportblessures 

 

Waar gesport wordt daar ontstaan sportblessures. Het is in het belang van zowel 
spelers als van begeleiders, bestuur en KNVB dat het ontstaan van deze blessures tot 
een minimum wordt beperkt. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Maar 
mocht er toch iets mis gaan, dan is een juiste diagnose en een goede begeleiding van 
het herstel van groot belang. 
 
GVV’63 beschikt over een sport-fysiotherapeut in de persoon van Gerard Bambacht. 
Hij is er niet alleen voor de selectiespelers. Ook de overige voetballende leden kunnen 
van zijn diensten gebruik maken. En ook de jeugdspelers horen daar natuurlijk bij! 
 
Indien een speler geblesseerd raakt of geblesseerd is dient dit te worden aangegeven 
aan de trainer en/of leider. Daarnaast dient de geblesseerde  
speler zich te melden bij Gerard Bambacht. Dit om een goede diagnose en 
blessurebehandeling te verkrijgen met als doel zo spoedig mogelijk te herstellen. 
 
In principe is de fysiotherapeut op dinsdag en donderdag avond tussen 19.30 en 
20.15 uur is hij aanwezig op het sportcomplex. Indien eerder contact gewenst is kunt 
u hem bereiken op: 
 
Adresgegevens 
Fysiotherapie & Sportrevalidatie Gerard Bambacht 
Kloosterwiel 31 
5301 WH Zaltbommel 
Telefoon: 0418 - 511 521 

E-mail: info@fysiobam.nl 
 
 

 

mailto:info@fysiobam.nl
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10. Ongewenst gedrag, straffen en sancties 
 

Om een vereniging en een voetbalteam draaiende te houden is het nodig om regels af 
te spreken. Als je een teamsport bedrijft, heb je een sociale verplichting. Kom je die 
niet na, dan ben je meer tot last dan tot lust van je medespelers en begeleiders.  

 
Elke trainer en jeugdleider moet voor aanvang van de competitie de gedragsregels (*) 
van GVV’63 kenbaar maken aan zijn groep. Dit zijn regels m.b.t. aanwezigheidstijden 
(training en wedstrijd), gedrag in en om het veld, omgang met materiaal en 
kleedkamers (* De gedragregels vindt u in de bijlage). 
 
Ook zal duidelijk moeten zijn wat de sancties zijn als men zich niet aan de regels 
houdt. Vooral het tijdig afmelden van een speler voor de wedstrijden is belangrijk. 
Een ieder wordt geacht zichzelf op de hoogte te houden van alle geplande 
wedstrijden en overige activiteiten. Dit kan via het prikbord in de kantine en de 
website.  

 
Daar waar het de gedragsregels in het veld tijdens wedstrijden betreft, volgt GVV’63 
de richtlijnen die de KNVB daartoe stelt. Dit geldt ook voor de eventuele sancties, 
volgend op het verkrijgen van gele en rode kaarten, dan wel andere beslissingen die 
door de KNVB worden genomen. 

 
Wanneer een speler zijn team benadeelt dan zal hiervoor, naast de sanctie van de 
KNVB,  door de club een straf worden opgelegd. Zie huishoudelijk reglement, punt 8 
lid 2. 

 
De jeugdcommisie van GVV’63 zal bij het ”onnodig” krijgen van gele en rode kaarten 
de betreffende spelers(-sters) verplichten een jeugdwedstrijd als scheidsrechter te 
leiden of mee te helpen met het opruimen/onderhouden van ons sportpark 
”Maartenshof”. 

 
GVV’63 is van mening dat dit beleid zal bijdragen aan het verbeteren van het gedrag 
van spelers binnen de vereniging.   

 
 


