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1. Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Technisch Beleidsplan 2022-2025 van voetbalvereniging DVS uit Aalst-Waalre.  
 
Dit plan beoogt:  

• Vaststellen van de voetbaltechnische doelstellingen van DVS jeugdvoetbal 

• Inhoud geven aan het realiseren van onze voetbaltechnische doelstellingen  

• Inzicht geven in de voetbaltechnische organisatie binnen DVS 
 

Dit beleidsplan is door de Technische Commissie (TC) van DVS afgestemd met het Hoofdbestuur en de 
Jeugdcommissie en zal worden ingevoerd in het najaar van 2022.  
 
De TC focust zich op het jeugdvoetbal binnen DVS.  
 
Er zal regelmatig overleg zijn met het Hoofdbestuur, de Jeugdcommissie en de coördinatoren om de 
voortgang te bespreken en eventueel bij te sturen. 
 
 
 
 

2. DVS missie, visie en strategie 
 

 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op hoe wij onze Missie en Visie willen realiseren (strategie): 
 
1. Vriendschap: 

• Regelmatig organiseren van nevenactiviteiten voor alle geledingen binnen DVS 

• Gezellige kantine als ontmoetingsplaats voor en na de wedstrijden 

• Er is attentie voor alle teams, van de O8 tot de O19 krijgt ieder team de aandacht die het verdient. 

• Eén club, niet één team. We zijn samen de club DVS, ieder helpt elkaar en tezamen maken we de 
club sterk. Door Vriendschap Samen(gebracht). 

 
2. Plezier: 

• In elke leeftijdsgroep worden de spelers per team op sterkte ingedeeld. Dit gebeurt door de 
Technische Commissie (TC) in overleg met de trainers en coördinatoren per leeftijdsgroep.  

• Op deze manier zal iedere speler op zijn of haar eigen niveau kunnen spelen. Het plezier van elk kind 
is hierin leidend. De TC is eindverantwoordelijk. 

• Bij selectieteams is er naast plezier ook focus op prestatie. Bij de overige teams staat plezier voorop 
met een hoog recreatief karakter. 
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3. Verbeteren kwaliteit trainers: 

• Wij bieden de mogelijkheid om -onder voorwaarden- op kosten van DVS een KNVB trainerscursus te 
volgen. 

• De TC zorgt voor oefenstof per leeftijdsgroep en begeleiding van trainers.  

• De TC verzorgt thema-avonden voor trainers. 

• De TC is op wedstrijddagen aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Dit kan ook op 
afspraak. 

 
4. Doelstellingen selectieteams: 

• DVS 1: 4de klasse 

• DVS 2: reserve 3e klasse 

• Bovenbouw jeugd: O19-1, O17-1, O15-1, O13-1: hoofdklasse 

• Onderbouw jeugd: O12-1, O11-1, O10-1, O9-1: hoofdklasse 
 
5. Duidelijke structuur per leeftijdscategorie 

• Mini’s:  
Hier komen ouders en spelers voor het eerst in contact met DVS. Wij willen deze nieuwkomers graag 
goed ontvangen. Zij worden aan de hand van een kort gesprek geïnformeerd over onze vereniging. 
Wij verzorgen enthousiaste trainingen waarbij de kinderen spelenderwijs baas worden over de bal. 

• O8 en O9:  
Deze spelers niet alleen laten voetballen maar ook de betrokkenheid van de vereniging laten voelen. 
Techniek is de hoofdmoot die wij bieden, op basis van de Coerver/Meulensteen/van Dijk visie. Uit 
deze groep kiezen wij voor iedere thuiswedstrijd van DVS 1 een speler van de week om samen met 
dat team de wedstrijd te beleven. 

• O10 t/m O12:  
We gaan al wat meer kijken naar de kwaliteiten per speler. Techniekoefeningen blijven het 
belangrijkste onderdeel van de trainingen. Vanaf O11 komt hier steeds meer inzicht bij kijken. De 
O12-spelers gaan richting het einde van het seizoen kennis maken met het grote veld d.m.v. uitleg, 
trainingen en oefenwedstrijden. 

• O13:  
Deze groep speelt voor het eerst op het grote veld en dat is een grote overgang voor de spelers. We 
gaan meer aandacht besteden aan inzicht, positiespel en fysiek. Het individuele wordt 
samengebracht met samenspel. Uiteraard blijft techniek hier nog steeds een belangrijke basis.  

• O14 en O15:  
Uitbouwen van de leerpunten uit de O13-groep. We gaan steeds meer aandacht geven aan het 
fysieke aspect van het spel. Ook de betrokkenheid bij de vereniging krijgt veel aandacht, b.v. via 
uitnodiging voor een scheidsrechtercursus en fluiten van wedstrijden van de jongere jeugd.  

• O16 t/m O19:  
Deze spelers komen in de buurt van het 1ste elftal. De selectiespelers maken kans om voor de 
senioren-selectie te worden uitgenodigd en de recreatieve spelers voor de overige seniorenteams. Er 
zijn op deze leeftijd tal van uitdagingen in het leven van onze spelers. Het stimuleren van 
vriendschap en betrokkenheid bij DVS is op deze leeftijd cruciaal om deze spelers voor de club te 
behouden.  
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3. Bouwstenen DVS jeugdopleiding 
 
Wij onderscheiden de volgende bouwstenen in onze jeugdopleiding. Per bouwsteen wordt uitgelegd wat wij 
hieronder verstaan, voor welke leeftijdsgroepen wij dit belangrijk vinden en welke competenties dit vraagt 
van onze jeugdtrainers:  
 

 
 
 

Techniek: 
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Mentaliteit: 
 

 
 

 
 
 

Inzicht: 
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Fysiek: 
 

 
 

 
 
 

Vriendschap: 
 

 
 

 
 
 
Oplopend per leeftijdscategorie komen er steeds nieuwe onderwerpen bij. Alle jeugdtrainers dienen deze 
rode draad te volgen. De TC ondersteunt dit met concrete oefeningen en coaching-tips.  
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4. Positie Technische Commissie binnen DVS 
 

 
 
 
 
 

5. Rollen en verantwoordelijkheden 
 

Technische Commissie (TC) 
 
Verantwoordelijkheden 
1) Verantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid en de naleving ervan door de jeugdtrainers. 
2) Ondersteuning, advisering en aansturing van de coördinatoren. 
3) Nauwe samenwerking met de jeugdtrainers om de voetbalkwaliteiten van de spelers te verbeteren. 
4) Verantwoordelijk voor de interne communicatie met en de opleiding en beoordeling van jeugdtrainers. 
5) Bezoeken van wedstrijden en trainingen van zo mogelijk alle elf- en zeventallen. 
6) Verantwoordelijk voor de selectie- en indelingsprocedure. Beslissende stem bij mogelijke geschillen. 
7) Coördineert de doorstroming van jeugd naar senioren. 
8) Coördineert de aanstelling van jeugdtrainers. 
 
Vereist: 
- Voetbal achtergrond. 
- Affiniteit met het werken met jeugd 
- Leidinggevende ervaring en vaardigheden 
- Communicatieve ervaring en vaardigheden 
- Didactische ervaring en vaardigheden 
- Drive / doorzettingsvermogen. 
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Coördinator 
 
Verantwoordelijkheden 
1) Intensief contact met de Hoofd Coördinator en de Hoofd Opleiders over de jeugdopleiding. 
2) Adviseert bij het indelingsbeleid van de jeugdteams, de aanstelling van recreatieve jeugdtrainers en de 

doorstroming van jeugdspelers naar senioren. 
3) Rapporteert over de spelers en trainers binnen zijn/haar leeftijdscategorie. 
4) Geeft programma wijzigingen, afgelastingen en andere informatie door aan de leiders/trainers. 
5) Geeft “persoonlijke zorg” aan spelers/ouders binnen zijn leeftijdscategorie. 
6) Stimuleert spelers en begeleiders aangaande nevenactiviteiten en helpt daaraan mee. 
7) Benadert, instrueert en begeleidt nieuwe leiders/trainers van de recreatieve teams. 
8) Bezoekt regelmatig wedstrijden en trainingen. 
9) Draagt zorg voor de activiteiten rond evt. kampioenschap(pen) in overleg met de jeugdcommissie. 
10) Is aanwezig op relevante vergaderingen.  
11) Geeft mutaties van spelers, leiders en trainers door aan de Jeugdsecretaris. 
 
Vereist: 
- Voetbal achtergrond 
- Affiniteit met het werken met jeugd 
- Communicatieve ervaring en vaardigheden 
- Enthousiasme 
- Teamworker 
- Zich conformeren aan het DVS technisch beleidsplan 
 
 

Jeugdtrainer Selectieteam 
 
Verantwoordelijkheden 
1) Verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers in het toegewezen selectieteam. 
2) Verzorgen van twee trainingen per week voor het team; laat trainingen altijd doorgaan. Indien dit niet 

mogelijk is, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger. 
3) Coachen en begeleiden van het toegewezen selectieteam tijdens alle wedstrijden. 
4) Onderhoudt intensief contact met het Hoofd Opleidingen en voert het jeugdopleidingsplan uit. 
5) Adviserende rol bij de teamindeling en de interne doorstroming van de eigen spelersgroep. 
6) Assisteert waar nodig collega trainers. 
7) Is aanwezig bij vergaderingen van de leeftijdscategorie. 
8) Is verantwoordelijk voor goed gebruik van trainingsmaterialen. 
9) Draagt mede zorg voor goed gedrag van spelers. 
10) Stimuleert de spelers om goed te presteren en zorgt voor plezier en ontspanning bij de spelers. 
 
Vereist – zie ook hoofdstuk 8: 
- Tenminste diploma JVT of TC 3 jeugd 
- Zelf gevoetbald in selectieteams; beheerst de oefenstof zodanig dat hij/zij deze goed kan voordoen. 
- Didactische ervaring en vaardigheden 
- Duidelijke affiniteit met jeugd en voetbal 
- Enthousiasme 
- Teamworker 
- Zich conformeren aan het DVS technisch beleidsplan 
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Jeugdtrainer Recreatief team 
 
Verantwoordelijkheden 
1) Verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers in het toegewezen team. 
2) Verzorgen van minstens een training per week voor het team; laat trainingen altijd doorgaan. Indien dit 

niet mogelijk is, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger. 
3) Coachen en begeleiden van het toegewezen team tijdens alle wedstrijden. 
4) Onderhoudt intensief contact met de Coördinator en voert het jeugdopleidingsplan uit. 
5) Adviserende rol bij de teamindeling en de interne doorstroming van de eigen spelersgroep. 
6) Assisteert waar nodig collega trainers. 
7) Is aanwezig bij vergaderingen van de leeftijdscategorie. 
8) Is verantwoordelijk voor goed gebruik van trainingsmaterialen. 
9) Draagt mede zorg voor goed gedrag van spelers. 
10) Stimuleert de spelers om goed te presteren en zorgt voor plezier en ontspanning bij de spelers. 
 
Vereist:  
- Diploma JVT of pupillentrainer 
- Bij voorkeur zelf gevoetbald en de leerstof kunnen voordoen 
- Didactische ervaring en vaardigheden 
- Duidelijke affiniteit met jeugd en voetbal 
- Enthousiasme 
- Teamworker 
- Zich conformeren aan het DVS technisch beleidsplan 
 
 

Team begeleider 
 
Verantwoordelijkheden 
1) Is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het team 
2) Zorgt voor heldere afspraken met de spelersgroep en de ouders, en regelt zaken zoals: 

- Afmeldingen 
- Samenkomen voor wedstrijden en trainingen 
- Meerijders bij uitwedstrijden 
- Wedstrijdzaken app 
- Recente foto’s spelers 
- Wassen van de tenues 
- Gedrag ten opzichte van scheidsrechter, tegenstander en medespelers 
- Netjes achterlaten van de kleedruimte 
- … 

3) Treedt tijdens de wedstrijd op als grensrechter c.q. scheidsrechter. 
4) Activeert en stimuleert deelname aan verenigingsactiviteiten. 
 
Vereist 
- Didactische ervaring en vaardigheden. 
- Duidelijke affiniteit met jeugd en voetbal. 
- Teamworker. 
- Geduldig, enthousiast en gestructureerd. 
- Conformeert zich aan het DVS technisch beleidsplan. 
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Keeperstrainer Jeugd 
 
Verantwoordelijkheden 
1) Verzorgen van minimaal een training per week voor de toegewezen keepers; laat trainingen altijd 

doorgaan. Indien dit niet mogelijk is, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger. 
2) Toont actieve betrokkenheid bij de keepers die getraind worden en komt regelmatig naar wedstrijden 

kijken. 
3) Selectiekeepers: onderhoudt regelmatig contact met trainers over voortgang en aandachtspunten. 
4) Onderhoudt regelmatig contact met het Hoofd Opleidingen Bovenbouw 
5) Adviseert bij de interne doorstroming en indeling van de jeugdkeepers. 
 
Vereist: 
- Diploma pupillen trainer of JVT. 
- Zelf gekeept in standaard elftallen; beheerst de oefenstof zodanig dat hij deze goed kan voordoen. 
- Dient te kunnen werken met meerdere keepers van verschillend niveau. 
- Didactische ervaring en vaardigheden 
- Geduldig 
- Duidelijke affiniteit met jeugd en voetbal 
- Zich conformeren aan het DVS technisch beleidsplan. 
 
 

Techniektrainer Jeugd 
 
Verantwoordelijkheden 
1) De techniektrainer geeft specifieke technische trainingen aan spelers in de Onderbouwteams. 
2) Zorgt er voor dat de trainingen aansluiten bij de leeftijdscategorie. 
3) Zorgt er voor dat de techniektrainingen op een gestructureerde wijze worden gegeven, van basistechniek 

naar functionele techniek. 
4) Doel is om de technische “toolbox” van spelers uit te breiden en spelers mogelijkheden aan te leren om 

uit elke situatie te komen. 
5) Onderhoudt regelmatig contact met het Hoofd Opleidingen Onderbouw. 
 
Vereist: 
- Diploma JVT of pupillentrainer. 
- Goede kennis van Coerver/Meulensteen/Cock van Dijk methode. 
- Heeft zelf gevoetbald en kan de leerstof zelf voordoen. 
- Didactische ervaring en vaardigheden. 
- Duidelijke affiniteit met jeugd en voetbal. 
- Zich conformeren aan het DVS technisch beleidsplan. 
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6. Beoordeling jeugdspelers 
 
Op basis van ons bouwsteenmodel zullen wij de voortgang van onze jeugdspelers beoordelen. Oplopend per 
leeftijdscategorie komen er steeds nieuwe onderwerpen bij: 
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7. Aanstelling jeugdtrainers selectieteams 
 
Op basis van ons bouwsteenmodel kunnen wij de jeugdtrainers voor onze selectieteams selecteren en 
helpen zich verder te ontwikkelen: 
 

 
 
 
 
 

8. Indelingsbeleid jeugdteams 
 
De TC is verantwoordelijk voor de indeling van de jeugdteams. 
 

Selectieteams:  
Streefaantallen selectieteams:  

• JO9, JO10: minimaal 8 spelers 

• JO11, JO12: minimaal 10 spelers 

• JO13 t/m JO15: minimaal 14 spelers 

• JO16 t/m JO19: minimaal 16 spelers 
 

De selectieteams worden ingevuld op basis van: 

• Spelersbeoordelingen 

• Adviezen van coördinator en trainers 

• Evenwichtige teamopbouw: leeftijdsopbouw, verdedigende en aanvallende kwaliteiten 
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Recreatieve teams 
Streefaantallen selectieteams:  

• JO8 t/m JO10: minimaal 9 spelers 

• JO11, JO12: minimaal 11 spelers 

• JO13 t/m JO15: minimaal 15 spelers 

• JO16 t/m JO19: minimaal 16 spelers 
 

De recreatieve teams worden ingevuld op basis van: 

• Vriendschap en leeftijd 

• Adviezen van coördinator en trainers 
 

Nieuwe leden: 
Nieuwe leden die aangeven dat ze in een selectieteam willen/kunnen spelen worden na maximaal 3 
proeftrainingen geselecteerd voor een team. Nieuwe leden die in eerste instantie niet geselecteerd zijn voor 
een selectieteam kunnen later alsnog daarnaar doorstromen. 
 

Overgang naar een hoger team/ hogere leeftijdscategorie / senioren: 
Tijdens het gehele seizoen is herindeling mogelijk, ook tussen selectie- en recreatieve teams. 
Trainers en coördinator kunnen hiertoe na onderling overleg initiatief nemen en aandragen bij de TC. Een 
herindeling start altijd met (max. 3) proeftrainingen op het nieuwe niveau, waarna herindeling al dan niet 
wordt doorgezet. De TC heeft hierbij de beslissende stem. 

 
 
 
 

9. Randvoorwaarden technisch beleidsplan 
 
Het DVS bestuur ondersteunt de visie en doelstellingen in dit technische beleidsplan en zal bij uitvoering 
hiervan daar waar nodig en mogelijk, ruimte/faciliteiten creëren voor: 

• Jeugdtrainers, keepertrainer en techniektrainer 

• TC leden en coördinatoren  

• Opleidingen en andere nevenactiviteiten 

• Goede trainingsmaterialen, accommodatie en velden 
 
Alle besluiten voortkomend uit dit plan, ten gevolge waarvan DVS-geld zou moeten worden besteed, 
behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur. 
 
 
 
 

 


