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I ALGEMEEN 
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1. Inleiding 
 

 

Stand van zaken Jeugdafdeling in 2015 

Met het gezamenlijk geformuleerde Clubbeleid “Samen presteren met plezier” en de 

positieve beweging daarbij is er een enthousiaste en resultaatgerichte spirit ontstaan die de 

club de gewenste impuls heeft gegeven. De afgelopen jaren is met resultaat geïnvesteerd in 

de prestaties en plezier van de jeugdteams. De jeugdafdeling van Be Quick heeft een goede 

naam in de regio en provincie. Binnen de jeugd is de voetbal- en teamspirit toegenomen.  

 

Prestaties 

De selectieteams van Be Quick hebben zeer goede prestaties geleverd, en daarmee voldaan 

aan een van de doelstelling uit het Jeugdbeleidsplan: spelen op hoofdklasseniveau. A1, C1 en 

D1 spelen inmiddels op divisieniveau en B1 hoofdklasse. Een uitzondering is F1. Deze laatste 

speelde hoofdklasse, maar is op verzoek van de vereniging eenmalig teruggeplaatst naar de 

eerste klasse. Het aantal kampioenschappen in de volle breedte is verminderd. De 

tevredenheid van de leden is toegenomen. Bij niet-selectieteams is wel regelmatig zorg over 

materiaal, faciliteiten en trainingen.  

 

Technische aansturing 

Bij de Technische Commissie Jeugd komen regelmatig personele wisselingen voor. Het 

aantal jeugdtrainers houden we met moeite op niveau. Mede hierdoor kunnen we niet in de 

volle breedte continu goede trainingen aanbieden en is er geen planmatige aanpak van 

technische constateringen. Zeer recent is de vereniging overgegaan tot de aanstelling van 

een Hoofd jeugdopleiding.  

 

Ledenaantal 

Na een jarenlange groei kreeg Be Quick in het seizoen 2012-2013 met een nogal forse daling 

van het aantal leden te maken. Die daling manifesteerde zich vooral bij de senioren en de B-

junioren. De afname werd nog eens benadrukt door het uitblijven van aanwas bij de jongste 

pupillen. Sinds 2014 is er weer sprake van lichte groei.  

 

Reikwijdte en functie van het Jeugdbeleidsplan 

Voorliggend Jeugdbeleidsplan is gericht op de gehele Jeugdafdeling van Be Quick Dokkum, 

zowel meisjes als jongens, en vormt met het Seniorenbeleidsplan en Vrouwenbeleidsplan de 

rode draad van de vereniging voor voetbaltechnische- en organisatorische zaken. Door de 

uniforme aanpak moet de voetbalkwaliteit van de vereniging uiteindelijk worden verbeterd 

en worden behouden.   

 

Dit plan dient praktisch toepasbaar te zijn en worden nageleefd door alle betrokkenen. Het 

moet handvatten bieden aan trainers, leiders, Hoofd JeugdOpleiding (HJO), leden van de 

Technische Commissie Jeugd (TCJ) en anderen.  

 

Het Jeugdbeleidsplan zal bewaakt worden door het Jeugdbestuur en het bestuurslid 

Voetbaltechnische zaken en deze zullen toezien op de naleving ervan in de praktijk. Het 

Jeugdbestuur is eindverantwoordelijk voor het organisatorische gedeelte en het bestuurslid 

Voetbaltechnische zaken is eindverantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte. In dit 
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beleidsplan worden in komende hoofdstukken deze verantwoordelijkheden expliciet 

benoemd per onderdeel. Jaarlijks wordt door het Jeugdbestuur het Jeugdbeleidsplan 

vertaald naar een jaarplan dat door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.    

 

Totstandkoming Jeugdbeleidsplan 

Het Jeugdbeleidplan is voorbereid door een werkgroep bestaande uit Pieter Eelke Buwalda, 

Sape Jan Terpstra, Andries Haaksma en Sjoerd Radersma. De werkgroep heeft de huidige 

stand van zaken van de Jeugdafdeling en de opgaven in beeld gebracht. Deze zijn vervolgens 

in een Voetbalcafé bediscussieerd met leden, kader, ouders en betrokkenen van de 

Jeugdafdeling. Zij hebben via een groepsopdracht en discussie aan de hand van stellingen 

inbreng geleverd over de gewenste koers.  

Hierna is een concept-versie van het beleidsplan opgesteld dat vervolgens via een eerste 

reactieronde is voorgelegd aan de aanwezigen bij het Voetbalcafé en de jeugdtrainers. Het 

aangepaste conceptplan is vervolgens via de site in een tweede reactieronde aan alle leden 

aangeboden. Hierna is het definitieve plan opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan het 

Jeugdbestuur en Algemeen Bestuur. 
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2. Algemene uitgangspunten van de Jeugdafdeling van Be Quick 
 

1. De voetballende jeugd is de levensader van Be Quick Dokkum.  

2. We zijn ambitieus. Dit geldt voor alle niveau’s:  beter voetbal betekent meer plezier 

en betere prestaties. 

3. Be Quick Dokkum is en blijft een toonaangevende club in de regio Noord-Fryslân. 

4. Onze voetbalstijl is herkenbaar: verzorgd, passievol en creatief. 

5. We zorgen voor de optimale mogelijkheden om de voetbalvaardigheden van de 

jeugd te ontwikkelen en bieden een positief en gezond voetbalklimaat. 

6. Trainers en leiders maken het eigenbelang ondergeschikt aan het clubbelang en aan 

het belang van de individuele speler.  

7. Er is op het complex, op en rond de velden, sprake van een sterke voetbalbeleving. 

8. We zorgen voor een uitstekende uitstraling van de Jeugdafdeling met name in maar 

ook buiten de regio. 

9. De belangrijkste twee graadmeters voor onze Jeugdafdeling zijn: de kwantiteit en de 

kwaliteit van de uitstroom naar de senioren en de tevredenheid van de jeugd en de 

ouders over ‘hoe het gaat met de jeugdafdeling’. 

10. Voetbal = presteren + plezier maken. DAT DOEN WE SAMEN! 
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3. Doelstellingen Jeugdafdeling 
 

Voor de periode 2015-2018 hanteren wij de volgende doelstellingen: 

 

1. Het aantal leden van onze Jeugdafdeling houden we op peil (niveau 2015). 

2. De jeugdafdeling van Be Quick Dokkum behoort tot de 10 beste jeugdopleidingen 

van Fryslân en de 150 beste jeugdopleidingen van Nederland (volgens ‘methode’ Top 

100 Jeugdopleidingen, Hans Waterschoot). 

3. A1, B1, C1 en D1 spelen op divisieniveau; E1 en F1 spelen hoofdklasse en A2, B2, C2 

en D2 spelen 1
ste

 klasse. 

4. De overige teams worden ingedeeld naar eigen niveau. We streven naar minimaal 

één kampioenschap per lettergroep per jaar. 

5. We gaan starten met het selecteren van spelers bij de meisjesteams. Dit doen we 

alleen als er voldoende aanbod en draagvlak zijn in de betreffende lettergroep(en).  

6. Het aantal instromers naar de senioren van Be Quick vanuit de Jeugdafdeling is in 

2018 toegenomen ten opzichte van 2015. Jaarlijks stromen minimaal twee spelers 

door vanuit de jeugd naar de A-selectie. 

7. We meten één maal in de twee jaar de tevredenheid van leden en ouders over ‘hoe 

het gaat met de jeugdafdeling’ en willen het peil van 2015 minimaal behouden. 
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4. Speerpunten 2015 - 2018 
 

In hoofdstuk 1 is beschreven hoe de Jeugdafdeling van Be Quick er in 2015 voor staat. Op 

basis daarvan en onze ambitie (hoofdstukken 2 en 3) hebben we als club gekozen om in de 

periode 2015 – 2018 in te zetten op de volgende speerpunten: 

 

1. Ambitie als basis voor plezier en prestaties; 

2. Bewaken van de rode draad; 

3. Versterken van het technisch kader; 

4. Vergroten van de betrokkenheid van de ouders; 

5. Uitstralen aantrekkelijkheid van de club. 

 

We zijn ervan overtuigd dat als we samen en continu blijven werken aan de vijf 

bovengenoemde opgaven dat we dan de doelstellingen uit hoofdstuk 3 gaan realiseren. In 

de volgende hoofdstukken is aangegeven hoe we aan deze speerpunten / opgaven gaan 

werken. 
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II UITWERKING SPEERPUNTEN 2015 - 2018 
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5. Ambitie als basis voor plezier en prestaties 
 

BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK: BESTUURSLID JEUGDBESTUUR 

 

De recente geschiedenis bij Be Quick heeft ons geleerd: gezonde ambitie haalt het beste in 

ons naar boven. En dat geldt voor alle niveau’s: haal eruit wat erin zit! Dat zorgt voor meer 

plezier en betere prestaties. 

We hebben daartoe in hoofdstuk 3 ambitieuze en realistische doelstellingen gerealiseerd.  

Maar daarmee zijn we er niet. Deze opgave vereist een positieve en blijvende spirit. Samen 

(spelers, ouders, trainers, leiders) moeten we dit blijven aanjagen. ‘Ambitie’ is iets wat je 

moet doen: uitstralen en dagelijks laten zien. Het moet in de bloedbanen van club, spelers 

en ouders zitten. Rond het veld moet het over voetbalontwikkeling en spelplezier gaan. 

 

 

In ieder geval uit te voeren acties: 

 

1. Bij de competitie-indeling van de teams de doelstellingen uit het Jeugdbeleidsplan 

aanhouden  (opgave KNVB, ook verzoeken doen voor wijzigingen). 

2. Twee maal trainen is mogelijk voor alle jeugdteams. 

3. Blijven aanbieden van techniektrainingen voor pupillen naast de reguliere trainingen. 

4. De ouders van de jeugdleden betrekken bij de ambitie en doelstellingen. Per team 

aandacht dat er een goede spirit is rond het team. Zie hoofdstuk 8 (Betrokkenheid 

ouders). 

5. Zorgen voor ‘met voetbal gevulde’ jaarkalender voor elk team. Leiders en trainers 

moeten zorgen dat er naast competitiewedstrijden ook oefenwedstrijden zijn en 

deelname aan toernooien. 

6. De speerpunten van het Jeugdbeleidsplan standaard op de agenda van TC, 

trainersoverleg en Jeugdbestuur. 

7. Eén maal per jaar tijdens een ledenvergadering een overzicht presenteren over de 

stand van zaken ten aanzien van de speerpunten van het Jeugdbeleidsplan. 
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6. Bewaken van de rode draad  
 

BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK: BESTUURSLID VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 

 

Als we succesvol willen blijven is het van groot belang dat we bewaken hoe we tactisch 

willen voetballen als club en met welke stijl (de zogenaamde ‘rode draad’). Be Quick speelt 

volgens een herkenbare stijl: 

1. Verzorgd: opbouw van achteruit, goed positiespel, goede basistechniek; 

2. Passievol: volle beleving, inzet en enthousiasme, ongeacht de stand; 

3. Creatief: het initiatief nemen, spelers zelf keuzes laten maken en leren ‘slim’ te 

spelen. 

 

Onze speelwijze voor elftallen is 1:4:3:3. Voor zeventallen gaan we uit van 1:3:3. Zie bijlage 1 

voor een nadere toelichting. 

 

Een basisformatie en speelwijze zijn geen wet van Meden en Perzen: het is dus niet zo dat 

elke wedstrijd op dezelfde manier gevoetbald moet worden. Het geeft echter wel richtlijnen 

zoals Be Quick het graag wil zien. Wanneer dit door de Jeugdafdeling wordt volgehouden, 

zullen zowel spelers als trainers en leiders steeds beter bekend worden met de Be Quick 

speelwijze en speelstijl hetgeen zijn vruchten zal afwerpen voor de doorstroming naar en de 

kwaliteitsverbetering van de seniorenafdeling. 

 

Daarnaast is het zeer belangrijk dat we planmatig en slagvaardig aan de slag gaan met 

technische constateringen. Bijvoorbeeld als een bepaalde lichting ‘achterblijft’ of als we 

vinden dat we over de gehele linie te weinig scorend vermogen hebben of dat er gewerkt 

moet worden aan de winnaarsmentaliteit. Dit moet continu bewaakt worden en nog 

belangrijker: er moet actie volgen op de constatering. Dit betekent bijvoorbeeld het 

bespreken in de trainingsoverleggen en het vertalen naar (andere) oefenstof. En vervolgens 

bewaken of er progressie in zit! 

 

 

 

In ieder geval uit te voeren acties: 

 
1. Voetbalstijl en speelwijze aan begin van elk seizoen toelichten aan trainers en leiders. 

2. Horizontaal (tussen lettergroepen) en verticaal (per lettergroep) trainingsoverleg 

organiseren 

3. Rode draad standaard behandelen in TC- en trainersoverleg. 

4. Jaarlijkse Technische Analyse opstellen van de gehele Jeugdafdeling en op basis 

hiervan jaarplan maken (planmatig werken). 

5. Oefenstof variëren en afstemmen aan de hand van voortgang  op de rode draad.  

6. Bewaken rode draad als hoofdtaak in functie van Hoofd JeugdOpleiding (HJO). 
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7. Versterken van het technisch kader 
 

BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK: BESTUURSLID VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 

 

Om op een goed niveau te blijven acteren, zijn goede jeugdtrainers en –leiders cruciaal. Ze 

hebben een belangrijke taak om de voetbalvaardigheden elk jaar te verbeteren en te zorgen 

dat de jeugd met veel plezier blijft voetballen.  

Als we kijken naar de doelstelling in voorliggend beleidsplan en het niveau waar de teams nu 

op acteren, dan zien we dat met name het niveau van de meidenteams en de niet-

standaardteams bij de jongens omhoog moeten. Hiervoor hebben we in volle breedte goede 

trainers nodig. 

In het technisch kader moet daarnaast meer continuïteit komen. Als een selectietrainer 

bijvoorbeeld doorschuift moet zijn opvolger klaar staan. We vinden het belangrijk dat 

jeugdtrainers langer actief bij de club blijven. Maar ook dat er roulatie is, en trainers elkaar 

beter maken (o.a. kennisuitwisseling). Onder het technisch kader verstaan we ook de interne 

scouting. Hieraan gaan we een sterke impuls geven. 

 

 

In ieder geval uit te voeren acties: 

 

1. KNVB training voor pupillentrainers (bij de club) aanbieden. 

2. Begeleiding jeugdtrainers door Hoofd Jeugdopleiding.  

3. Opstellen profielschetsen per lettergroep als hulpmiddel, en functie-eisen voor 

selectietrainers. 

4. Meeloopactiviteiten organiseren (bijvoorbeeld trainer C4 ‘loopt mee’ met trainer C1). 

5. Ontwikkeltraject maken voor trainers die langer dan drie jaar trainen. 

6. Spelers A-selectie heren en dames betrekken bij jeugdtrainingen. 

7. Alle trainers en leiders hebben voor 2016 een Verklaring Omtrent het Gedrag. 

8. Opzetten en continueren interne scouting. 
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8. Vergroten van betrokkenheid van de ouders 
 

BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK: BESTUURSLID JEUGDBESTUUR 

 

De betrokkenheid van ouders is cruciaal voor de prestaties en het plezier van de jeugd. Met 

meer betrokkenheid kunnen we meer organiseren, is er meer beleving in en rond het veld. 

We kunnen dan meer activiteiten organiseren en de begeleiding van de jeugdteams 

gemakkelijker vullen. Daarnaast verwachten we dat het een positief effect heeft op het 

ledenaantal. 

We gaan samen (ouders, leiders, trainers, kader) zorgen dat er een goede sfeer in en om het 

veld is en een positieve benadering. 

 

 

In ieder geval uit te voeren acties: 

 

1. Handreiking/presentatie tijdens leidersbijeenkomst begin van het seizoen: hoe kun je 

betrokkenheid organiseren? 

2. Aan het begin van elk seizoen organiseren we ouderavonden (toelichting beleid, 

werkwijze HJO, TC, etc). 

3. De leiding van elk jeugdteam organiseert een aftrap met de ouders over de 

werkwijze, afspraken en jaarplanning . Het Jeugdbestuur ondersteunt dit waar nodig. 

4. Digitale Nieuwsbrief starten (als vervanger van het opgeheven clubblad ‘Coach’) en 

hierin regelmatig teams (spelers, staf en aanhang) nader belichten en toelichten van 

clubacties waar steun voor nodig is. 

5. Elke thuiswedstrijd van ‘eerste’ van heren en dames een pupillenteam in de line up, 

en invoeren team van de week, die bijvoorbeeld in rust van ‘eerste’ 5:5 speelt. 

6. Leiders actief bevragen over ‘wie van ouders kan en wil wat’, als er bijvoorbeeld hulp 

nodig is voor renovatie kleedkamers. 
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9. Uitstralen aantrekkelijkheid van de club 
 

BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK: BESTUURSLID JEUGDBESTUUR 

 

We gaan alle prachtige dingen die we organiseren en presteren bij Be Quick Dokkum, zoals 

de Voetbaldagen en de uitstekende prestaties van een aantal jeugdteams, sterker uitstralen 

naar buiten. We zijn een aantrekkelijke club, dat moet gezien worden. Dat doen we vanuit 

een gevoel van trots op onze leden, betrokkenen en sponsoren en om aan de buitenwereld 

de aantrekkelijkheid van Be Quick te laten zien.  

Het gaat hier om actie op site en in media. Maar het gaat ook om wat we als leden, ouders 

en betrokkenen vertellen en verspreiden. Wij zijn zelf de beste ambassadeurs van de club. 

Ook kunnen we denken aan nieuwe activiteiten zoals (internationale) jeugdtoernooien. 

 

 

In ieder geval uit te voeren acties: 

 

1. Minimaal één grote clubactiviteit per jaar ook openstellen voor jeugd buiten Be Quick. 

2. Extern Jeugdtoernooi organiseren op ’t Tolhúspark. 

3. Be Quick jeugdafdeling, teams, evenementen veel vaker in de lokale en regionale 

media. 

4. Actiever gebruik van social media. 

5. Zorgen voor uniforme uitstraling / kleding (eventueel kledingfonds). 

6. Gebruik maken van ‘andere’ podia en omvang van club in regio benutten 

(basisscholen, netwerk leden/ouders/oud-leden benutten).  

7. Opstellen plan voor het benaderen van jeugd die in het AZC woont en het aanbieden 

van mogelijkheden voor het voetballen bij Be Quick voor deze jeugd (2016).  
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III RANDVOORWAARDEN 
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10. Organisatie en kader 
 

Het volgende organogram is van toepassing op Be Quick: 

 

Bovenstaand organogram is van 1 juni 2015 en wijzigt regelmatig. Op de site van Be Quick is 

altijd de meest recente versie te vinden. 

 

De Jeugdafdeling van Be Quick wordt langs twee lijnen aangestuurd: 
 

1. Voetbaltechnische aansturing 

2. Voetbalorganisatorische aansturing 

 

1 Voetbaltechnische aansturing 

De voetbaltechnische aansturing wordt verzorgd door de Technische Commissie Jeugd (TCJ), 

onder voorzitterschap van het Hoofd JeugdOpleiding (HJO). De TCJ bestaat uit 3-4 leden die 

bij voorkeur hun werkzaamheden verdelen over de lettergroepen. De dagelijkse uitvoering 

ligt ook bij het Hoofd JeugdOpleiding. Zie bijlage 2 voor de taakomschrijvingen. Het 

bestuurslid VoetbalTechnische Zaken (VTZ) is bestuurlijk eindverantwoordelijk.  

Onder voetbaltechnische zaken vallen: indeling selectieteams, aansturing trainers/technisch 

kader, oefenstof, bewaking rode draad, scouting. 

 

2 Voetbalorganisatorische aansturing 

De voetbalorganisatorische aansturing wordt verzorgd door het Jeugdbestuur (JB). Het JB 

bestaat uit een voorzitter, secretaris en de coördinatoren van de lettergroepen. De 
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dagelijkse uitvoering ligt bij de coördinatoren van de lettergroepen. Zie bijlage 2 voor de 

taakomschrijvingen. Het bestuurslid Jeugdbestuur is bestuurlijk eindverantwoordelijk.  

Onder voetbalorganisatorische zaken vallen: indeling niet-selectieteams, communicatie 

leiders en ouders, werving trainers/leiders, uitgifte materiaal, organisatie 

jeugdevenementen. 

 

In bijlage 2 staan de taakomschrijvingen weergegeven van alle bij de Jeugdafdeling 

betrokken functionarissen. 
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11. Communicatie 
 

Een goede communicatie binnen een grote vereniging als Be Quick is van groot belang voor 

het functioneren van de voetbalorganisatie.  

 

Uitgangspunten: 

• Teneinde het functioneren van de Jeugdafdeling up to date te houden, zijn 

structurele overlegmomenten essentieel. De volgende bijeenkomsten worden 

georganiseerd:  

 

o Maandelijkse vergadering Jeugdbestuur (JB); 

o Tenminste 4x per jaar overleg van Technische Commissie Jeugd (TCJ); 

o Trainers Kick Off (jaarlijks bij de start van het nieuwe seizoen) 

o Tenminste 3x per jaar een horizontaal Trainersoverleg (trainers uit alle 

lettergroepen) 

o Tenminste 2x per jaar een verticaal Trainingsoverleg (alle trainers uit één 

lettergroep);  

o Tenminste 2x per jaar leidersvergadering jeugdteams; 

o Clinics 

o Thema avonden (eventueel met gastdocenten) 

o Ouderavonden per lettergroep of team 

 

• Van alle georganiseerde overleggen worden, ter bevordering van een goede 

communicatie, gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. 

• Het kader beschikt digitaal over alle relevante adresgegevens van kader en spelers. 

• Via de website kan iedereen kennis nemen van alle belangrijke weetjes over de 

vereniging in het algemeen en over de seniorenafdeling in het bijzonder. 

• Onderlinge meningsverschillen tussen spelers worden met de trainer en leider 

uitgesproken. 

• Voetbaltechnische meningsverschillen tussen spelers en leider of trainer, of tussen 

trainer en leider, welke ten koste gaan van het functioneren van de technische staf 

en/of de selectie, worden met de HJO dan wel met de TCJ besproken en TCJ neemt, 

in samenspraak met het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken, waar nodig een besluit 

als partijen er onderling niet uitkomen.  

• Meningsverschillen, anders van aard dan voetbaltechnisch, welke ten koste gaan van 

het functioneren van staf of team worden met het Jeugdbestuur besproken. In het 

geval partijen er onderling niet uitkomen beslist het Jeugdbestuur. 
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12. Selectiebeleid 
 

Be Quick maakt bij de indeling van haar teams onderscheid in het selecteren en het 

samenstellen van teams. In de selectieteams spelen de meer talentvollere spelers. In iedere 

lettergroep (A, B, C, D, E en F) zijn doorgaans twee selectieteams. We streven er naar, bij 

voldoende aanbod, om naast de twee selectieteams bij in ieder geval de pupillen een 

opleidingsteam met eerstejaars samen te stellen. Soms zijn er meer selectieteams voor een 

bepaalde lettergroep, bijvoorbeeld bij een groot aanbod van talentvolle spelers of om in te 

spelen op de situatie over 1-2 jaar. De rest van de teams in de betreffende leeftijdscategorie 

zijn de niet-selectieteams. 

Voetbaltalenten worden gevraagd voor de selectieteams. Hierbij wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen jongens en meisjes. Wel is het zo dat het streven is om getalenteerde 

meisjes zolang mogelijk met de jongens te laten spelen, omdat de ervaring leert dat de 

meisjes daar beter van worden. Voor meiden die in meisjesteams spelen geldt, dat als het 

aanbod in een lettergroep groot genoeg is, we ook gaan selecteren. Of er geselecteerd gaat 

worden voor een lettergroep bij de meisjes, wordt in overleg tussen de Technische 

Commissie Jeugd en het Jeugdbestuur besloten. 

De E- en F- pupillen (6 t/m 10 jaar) spelen in teams van 8 tot 10 spelers, de anderen (D 

pupillen en C- en B-junioren) hebben voetbalteams van 13 tot 15 spelers. Bij het 

meidenvoetbal kan bij de D-pupillen ook in zeventallen gespeeld worden, zodat de teams 

hier dan ook uit 8 tot 10 spelers bestaan. 

 

Uitgangspunten bij teamindeling 

1. De technische staf (TS) is verantwoordelijk voor de selectie van spelers in de jeugd 

selectieteams. De TS bestaat uit het Hoofd JeugdOpleiding, de Technische Commissie 

Jeugd en de selectietrainer.  

2. De coördinatoren per leeftijdscategorie zijn verantwoordelijk voor de teamindeling 

voor de niet-selectieteams.  

3. Communicatie over de procedure teamindeling & selectieprocedure vindt plaats 

door de TCJ. 

4. Communicatie over de selectie van spelers die in aanmerking komen voor een 

selectieteam in het volgende seizoen (incl. het niet selecteren van spelers daarvoor 

uit een bestaand selectieteam), en de uiteindelijke indeling in een selectieteam vindt 

plaats door de technische staf (voor de pupillen via de ouders) aan de spelers. 

5. Communicatie over de uiteindelijke teamindeling van de niet-selectieteams vindt 

plaats door de coördinatoren.  

Selecteren selectieteams 

Selecteren betekent dat de teams naar sterkte worden ingedeeld. Deze indeling vindt plaats 

op basis van de volgende onderdelen (STIM): 

 

• S = Snelheid 

• T = Techniek 

• I = Inzicht 

• M = Mentaliteit / sociale vaardigheden 
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De spelers worden primair beoordeeld op basis van bovenstaande onderdelen. Ten aanzien 

van het indelen van de selectieteams kijken we aanvullend ook naar de positie van spelers, 

fysieke ontwikkeling, de ontwikkeling van talenten en de verhouding tussen eerste- en 

tweedejaars. 

Samenstellen niet-selectieteams 

Bij het samenstellen wordt niet de meetlat van prestatie gehanteerd, maar spelen de sociale 

factoren een grote rol. Samenstellen betekent dat kinderen met dezelfde kwaliteit bij elkaar 

gezet kunnen worden in één team om de persoonlijke groei niet te belemmeren, maar de 

sociale context wordt daarbij niet uit het oog verloren. Hier wordt onder andere ook 

gekeken naar vriendschapsrelaties en schoolrelaties. 

Dispensatie 

Dispensatie om vervroegd over te gaan naar een andere leeftijdscategorie of juist langer in 

een bepaalde leeftijdscategorie te blijven wordt per individu bekeken. Van de 

leeftijdsgrenzen zal in principe niet afgeweken worden. Hierbij houden wij ons aan de 

voorschriften van de KNVB. Dispensatie zal slechts verleend worden als hiermee tegemoet 

gekomen kan worden aan een goede kwantitatieve verdeling over meerdere 

leeftijdscategorieën of wanneer de individuele ontwikkeling van een speler dit vereist. Het 

moet duidelijk zijn dat het verkrijgen van dispensatie behoort tot de uitzonderingen. Bij de 

mogelijkheid voor dispensatie zal de betreffende jeugdcoördinator dit bespreken met het 

Hoofd Jeugd Opleiding. Er zal vervolgens eerst overleg plaatsvinden met ouders en later 

mogelijk met de betreffende speler. Het is dus niet de bedoeling dat vooraf al afspraken 

gemaakt worden tussen trainers, begeleiders en spelers/ouders. 

 

Tussentijdse overgang 

Wanneer een jeugdspeler in aanmerking komt die tussentijds kan doorstromen naar een 

hoger team of leeftijdscategorie, volgt er op initiatief van de HJO een gesprek tussen de 

individuele speler (en eventueel zijn/haar ouders), de betreffende trainer en de HJO. De 

speler (en ouders) moet uiteindelijk zelf akkoord gaan met een tussentijdse overgang.  

Een dergelijk gesprek vindt ook plaats wanneer een jeugdspeler in aanmerking komt om 

door te stromen naar de senioren, alleen ligt het initiatief dan bij het Bestuurslid Technische 

Zaken (zie ook: Seniorenbeleidsplan).  

Interne scouting 

Het scouten van de jeugdleden is van groot belang om de doelstellingen op lange 

termijn te kunnen realiseren en leden aan de vereniging te binden. Het basis uitgangspunt 

voor de interne scouting is dat spelers het meeste plezier hebben en zich het beste 

ontwikkelen als zij spelen met spelers van hun eigen niveau.  

De scoutingorganisatie is een taak van de Technische Commissie (TCJ). De TCJ voert dit zelf 

uit en/of zoekt binnen de vereniging een aantal scouts die spelers enkele keren per jaar 

bekijken om als input te dienen voor de selectieteams. Nieuwe leden worden altijd een keer 

gescout om snel in te kunnen grijpen en verkeerd plaatsen te voorkomen. De coördinatoren 

dienen er voor te zorgen dat nieuwe leden z.s.m. worden gemeld bij de TCJ. De TCJ 

organiseert scoutingbijeenkomsten en beheert en verwerkt de ingevulde formulieren. 

Criteria voor scouting: 



Jeugdbeleidsplan c.s.v. Be Quick Dokkum 23 

• Bij de pupillen worden spelers vooral beoordeeld op vaardigheden die specifiek zijn 

voor hun leeftijd. Dit zijn vooral de technische vaardigheden en fysieke gesteldheid. 

Ook de factor snelheid en beweeglijkheid zijn aspecten die meegenomen worden 

omdat dit voor een groot deel aangeboren eigenschappen zijn. Dit in tegenstelling 

tot uithoudingsvermogen wat veel beter trainbaar is en daardoor minder interessant 

bij de jongste jeugd als criterium. 

• Bij de junioren geldt uiteraard hetzelfde als bij de pupillen maar er wordt nu ook 

gekeken naar het tactisch inzicht van een speler en uiteraard naar de positie van de 

speler.  

Selectieprocedure  

Het doel van de selectieprocedure is het vaststellen wie volgend seizoen in welk 

selectieteam komt. Op basis van het monitoren van de spelers uit de selectie en niet-

selectieteams (beoordelingsformulieren en scoutingsgegevens) worden spelers uitgenodigd 

deel te nemen aan een selectieprocedure gericht op het samenstellen van de selectieteams. 

Deze procedure wordt hieronder kort uiteen gezet. 

1. In mei is de volledige lijst met voor de selectie uitgenodigde spelers bekend. De TCJ 

zorgt ervoor dat ook alle betrokken trainers en leiders (selectie en niet-selectie) zijn 

ingelicht. 

2. De Technische Staf nodigt medio mei de betreffende spelers uit -bij de 

leeftijdscategorieën D, E en F via de ouders- voor deelname aan de selectieprocedure 

(hierbij wordt de procedure en het tijdschema ook bijgevoegd). 

3. De selectietrainingen en ook de eventuele selectiewedstrijden vinden plaats in mei 

en begin juni. 

4. Uiterlijk een week na afloop van de laatste selectietraining/selectiewedstrijd zijn de 

selectieteams rond. 

5. Dan ook worden eerst de eventuele afvallers persoonlijk -bij de leeftijdscategorieën 

D, E en F via de ouders- op de hoogte gesteld waarbij passende argumentatie wordt 

gegeven over het feit van niet-selectie. De niet geselecteerden krijgen de kans om 

binnen drie dagen een eventuele voorkeur voor een niet-selectieteam kenbaar te 

maken. 

6. Nadat alle niet geselecteerden op de hoogte zijn gesteld over de gemaakte keuzes 

worden de geselecteerden op de hoogte gesteld. 

7. Uiterlijk 15 juni wordt de nieuwe teamindeling gepubliceerd. 

Samenstellen niet-selectieteams 

Het doel van deze procedure is het vaststellen wie volgend seizoen in welk niet-selectieteam 

komt. 

1. Het totaal van de inventarisatie van blijvende spelers, en de afgevallen spelers uit de 

selectieprocedure vormt de basis voor de indeling van de niet-selectieteams. 

2. Indien teams in onveranderde samenstelling door willen in het volgende seizoen 

worden deze als eerste door de coördinator ingedeeld. 

3. Nieuw samen te stellen teams worden – op basis van opgegeven voorkeuren daarna 

ingedeeld door de coördinator; uitgangspunt daarbij is dat sociaal isolement te alle 

tijden wordt vermeden omdat spelplezier bij Be Quick voorop staat. Zonodig vindt bij 

twijfelgevallen overleg plaats; bij de leeftijdscategorieën D, E en F loopt dit via de 

ouders. 
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4. Zodra alle niet-selectieteams zijn ingedeeld worden de spelers hierover –bij de 

leeftijdscategorieën D, E en F via de ouders- geïnformeerd door de coördinator. 

5. Uiterlijk 15 juni wordt de nieuwe teamindeling gepubliceerd. 
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Overgang naar de senioren  

De overgang van de jeugdselectie naar de senioren is voor veel spelers vaak een grote stap. 

Het niveauverschil dat bij deze overstap moet worden overbrugd is vaak groter dan bij het 

doorstromen naar een andere leeftijdscategorie binnen de jeugdafdeling. Daarnaast is een 

groot verschil dat spelers, die altijd met leeftijdgenoten hebben gespeeld, nu 

geconfronteerd worden met veelal veel oudere spelers, met vaak meer fysieke inzet. 

Daardoor ervaren spelers na de overgang van jeugd naar de senioren vaak een geheel 

andere sfeer binnen een elftal dan zij gewend waren. Ter voorkoming van het om deze 

redenen afhaken van leden bij de overgang van de jeugdselectie naar de seniorenselectie, is 

het van belang de betrokken spelers langzaam te laten wennen aan de verschillen in niveau 

en sfeer. Daarom mogen jeugdselectiespelers vooral in hun laatste jaar als jeugdspeler 

regelmatig met de seniorenselectieteams mee trainen en op zaterdag zullen in een van de 

senioren elftallen speeltijd krijgen. Met welke seniorgroep wordt meegetraind en met welke 

elftal wordt meegespeeld is ter beoordeling van de jeugdtrainer, de TC, HJO en de 

seniorentrainers, die in het laatste jaar voor de overgang naar de senioren een inschatting 

maken van het niveau van de betrokken jeugdselectiespeler.  

Vanzelfsprekend is steeds dat jeugdselectiespelers die meegaan met een seniorenelftal bij 

elke gelegenheid speeltijd krijgen. Dit laatste geldt niet voor het standaardelftal van de 

vereniging. Immers dit is het prestatie-elftal van de club. In het belang van het resultaat kan 

het zijn dat de trainer het inbrengen van een jeugdspeler achterwege moet laten. Van 

belang bij dit alles is een open communicatie en uitleg van de betrokken trainer naar de 

betreffende speler over het hoe en waarom.  

 

 

Jong Senioren 

Een manier om te wennen aan de seniorencompetitie is om 2e jaars A-junioren die 

eventueel het volgend seizoen in aanmerking komen voor de selectieteams bij de senioren, 

een aantal malen per seizoen een wedstrijd te laten spelen waarbij ook de 1e en 2e jaars 

senioren mee doen die in de selectieteams spelen (dit zijn dus nog jong senioren). Daarnaast 

zullen ook spelers die terug komen van een blessure en aan de leeftijdscriteria van onder de 

23 voldoen, worden geselecteerd. De selectie van de spelers vindt plaats door de trainers 

van de A-B-(en C-) selectie en de A-junioren.  
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Jaarplanning selectiebeleid 

 
Periode Activiteit Toelichting 

Vanaf september Start scouting onder leiding van TCJ  

December 

 

 

Beoordelingsformulieren worden door 

trainers en leiders aangeleverd 

Om inzicht te krijgen in 

ontwikkeling alle jeugdspelers in 

eerste seizoenshelft. 

Januari Overleg met TS en ‘weggevende’ trainer 

en ‘ontvangende’ trainer over 

ontwikkeling huidige selectiespelers met 

het oog op volgend seizoen.  

Tegelijkertijd wordt gekeken of er 

tussentijdse wijzigingen moeten 

plaatsvinden in selectieteams (inclusief 

het ‘vervroegd’ overgaan) 

De huidige selectiespelers 

zal de basis zijn voor 

volgende selecties.  

Januari De TS moet zich daarnaast een beeld 

vormen van de niet-selectiespelers die in 

aanmerking komen om volgend seizoen 

in zijn selectie te spelen. Op basis van 

scoutingsgegevens en 

beoordelingsformulieren wordt in een TS-

overleg een lijst samengesteld. 

Hierdoor moeten de spelers van 

niet-selecties naar voren komen 

die zich tijdens een seizoen goed 

ontwikkeld hebben.  

 

Vanaf maart Op basis van bovengenoemde lijst gaat er 

gerichter gescout worden. 

 

Vanaf april Mee laten trainen van een 

voorgeselecteerd aantal potentiële 

selectiespelers (uit niet-selectie). 

Hiervoor wordt ongeveer een maand 

gebruikt. Tevens zullen we in deze 

periode selectiespelers met de hogere 

leeftijdsgroep mee laten trainen (hier 

wordt gekeken worden naar de belangen 

van de huidige teams in de competitie). 

In de afgelopen tijd heeft de 

selectietrainer een aardig 

beeld moeten krijgen van 

potentiële selectiespelers. 

Middels een gerichte 

training kan hij ze nu testen. 

April Selectieprocedure en tijdschema wordt 

door TCJ gepubliceerd op site en gemaild 

naar alle betrokkenen. 

 

Mei Trainers en leiders leveren 

beoordelingsformulieren in. Door de 

lettergroepcoördinator wordt 

geïnventariseerd wie volgend seizoen nog 

doorgaat met voetballen in het 

betreffende team, of dat spelers evt. in 

een ander team willen dan wel de club 

gaan verlaten 

 

Week na laatste 

competitiewedstrijd 

Op basis van inzichten van voorliggende 

periode worden na de competitie 

selectietrainingen georganiseerd. Hierna 

worden de voorlopige selecties 

bekendgemaakt. Het streven is om in mei 

alle jeugdselecties rond te hebben. 

De groep van genodigden en 

selecties worden in overleg 

tussen TCJ/HJO en selectietrainer 

samengesteld (zie hierboven voor 

procedure). 

 

Begin augustus Tijdens de seizoensvoorbereiding kunnen 

om specifieke redenen de selecties nog 

worden aangepast, bijvoorbeeld ingeval 

van blessures bij selectietrainingen.  

 

Zorgvuldige communicatie 

van technische staf en 

ouders zijn daarvoor noodzakelijk. 

Voor pupillen zijn we 

terughoudend met het wijzigen 

van selecties. 
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13. Accommodatie en materiaal 
 

Om uitvoering te kunnen geven aan het voorgenomen Jeugdbeleidsplan dienen de 

personele en materiële faciliteiten bij Be Quick in orde te zijn. In dat kader volgen hieronder 

een aantal aandachtspunten: 

• Voor de Techniektrainingen is er per 8-9 spelers een trainer nodig, zodat iedere 

speler optimale aandacht krijgt. 

• Iedere jeugdspeler dient tijdens de training individueel over een bal te kunnen 

beschikken, van het juiste gewicht. 

• Het streven is dat standaard- en schaduwteams tijdens hun trainingsuren een half 

voetbalveld ter beschikking hebben. 

• De trainers hebben de beschikking over voldoende ballen, hesjes en pionnen. 

• De keeperstrainer heeft voor zijn training een tsjoek en minimaal een groot doel 

(met afmetingen passend bij lettergroep) tot zijn beschikking. 

• Alle selectieteams moeten een eigen trainer/coach hebben. 

• Voor het verstrekken van voetbalkleding (en onder welke voorwaarden) aan de jeugd 

en leiders/trainers wordt de komende jaren kledingbeleid ontwikkeld. 
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14. Jaarplanning 
 

Jaarlijks wordt een jaarplanning voor de Jeugdafdeling opgesteld door de Technische 

Commissie Jeugd en het Jeugdbestuur. De volgende opzet dient als basis: 

 

 
Maand Aktie Toelichting 

Augustus Overleg trainers A + B 1 

Augustus Overleg trainers D + C  

Augustus Overleg trainers E + F  

Augustus Overleg TC jeugd 2 

Augustus  Overleg Jeugdbestuur 3 

Augustus Inventarisatie wensen + benodigdheden trainers + plan van aanpak 4 

Augustus Opzet aanleveren oefenstof / coaching trainers / interne scouting 5 

Augustus Plaatsen stagiaires   

Augustus Keuze maken voor wel of niet Spelersvolgsysteem en in welke vorm. 6 

Augustus Inplannen ouderavonden (visie + werkwijze + Technisch beleidsplan in overleg 

met TC + JB) 

 

Augustus  Bijzondere activiteiten van het seizoen bepalen  

   

   

September Trainers Kick Off  

September Organisatie techniektraining  

September Coaching op het veld + oefenstof aanreiken 7 

September Eventuele aanpassingen doorvoeren in trainingstijden (stagiaires)  

September Overleg TC jeugd  

September  Programma herfstvakantie plannen  

September Extremen in niveau eventueel herstellen  

September Ontwikkelen + aanreiken speelwijze (theorie) A + B + C + D 8 

September Ontwikkelen + aanreiken speelwijze (theorie) E + F  

   

   

Oktober  Coaching op het veld + oefenstof aanreiken  

Oktober Overleg trainers A + B   

Oktober Overleg trainers C + D  

Oktober  Overleg trainers E + F  

Oktober Keepersdag herfstvakantie  

Oktober Trainingen inplannen omzetten theorie naar praktijk per lettergroep 9 

Oktober Overleg TC jeugd (1
e
 inventarisatie niveau + vervolg interne scouting)  

Oktober Overleg Jeugdbestuur (1
e
 inventarisatie werkwijze)  

Oktober Inventariseren behoefte opleidingen voor na de winterstop  

   

   

November  Coaching op het veld + oefenstof aanreiken  

November Overleg TC jeugd  

November Inventarisatie niveau najaar competitie + eventuele aanpassing na de winterstop 10 

November Voorselectie (inventarisatie) doorstroom talentvolle spelers per letter groep 11 

November Inventariseren toernooi verzoeken   

November Indeling + opgave zaalvoetbal  

November Voorbereiding 2
e
 seizoenshelft   

November Overleg hoofdtrainer + TC senioren  
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Maand Aktie Toelichting 

December Overleg trainers A + B  

December Overleg trainers C + D  

December Overleg trainers E + F  

December Doorstroom talentvolle jeugd alle lettergroepen inclusief A – jeugd naar het 1
e
 

elftal (v.w.b. de trainingen) 

 

December Oefenwedstrijden afronden voor na de winterstop  

December Overleg TC jeugd  

December Overleg Jeugdbestuur  

December Opgave teams diverse toernooien  

   

   

Januari Evaluatie trainers per lettergroep (vervolg van wensen + benodigdheden + 

uitvoering) 

 

Januari Overleg TC jeugd  

Januari Evaluatie stagiaires  

Januari Organiseren eigen Toernooi jeugd?  

Januari Technisch beleidsplan actualiseren  

Januari Inventarisatie seizoen 2016 – 2017 als het gaat om doorstroom gericht op 

aantallen 

 

   

   

Februari Coaching op het veld + oefenstof aanreiken  

Februari Door ontwikkelen speelwijze   

Februari Overleg trainers A + B  

Februari Overleg trainers C + D  

Februari  Overleg trainers E + F  

Februari Overleg TC jeugd  

Februari Overleg jeugdbestuur  

   

   

Maart Coaching op het veld + oefenstof aanreiken  

Maart Overleg TC jeugd  

Maart Inventarisatie jeugd doorstroom aantallen en voorselectie team indeling per 

lettergroep inclusief aangeven overgang A – junioren naar Senioren en de status 

 

Maart Inplannen selectiewedstrijden  

Maart Gesprekken trainers jeugd seizoen 2016 - 2017  

Maart Contact leggen SIOS, Alfa etc. voor stagiairs 2016 - 2017  

   

   

April Coaching op het veld + oefenstof aanreiken  

April Overleg trainers A + B + evaluatie seizoen  

April Overleg trainers C + D + evaluatie seizoen  

April Overleg trainers E + F + evaluatie seizoen  

April Overleg TC jeugd  

April Overleg jeugdbestuur + evaluatie seizoen  

April Start selectiewedstrijden  

April Aanvullen / wijzigen Technische kalender  

   

Mei Selectiewedstrijden jeugd   

Mei Organiseren ouder avonden bij de jeugd  

Mei Voorbereiding vast stellen seizoen 2015 – 2016 jeugd   

Mei / Juni Bekend maken selecties + trainers bij jeugd   

Mei / Juni Ouder avonden ?  

Mei / Juni Technisch overleg jeugd + afsluiting   
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Maand Aktie Toelichting 

Mei / Juni Inventarisatie materiaal voor het nieuwe seizoen   

Mei / juni Indeling trainingen nieuwe seizoen + bezetting velden   

   

   

 

1. Overleg trainers kan zijn individueel en per lettergroep. Gezien de aantallen zal het meer voorkomen 

dat bij de lettergroepen C, D, E en F meer in groepsverband zal worden overlegd. Uiteraard zal ik met 

de selectiegroepen vaker overleg hebben. Uitgangspunt is dat TCJ / HJO minimaal 1x in de twee 

maanden met iedere trainer overleg heeft. 

2. Het overleg met de TCJ ook minimaal 1x in de twee maanden. In de beginfase met elkaar bepalen hoe 

we gaan werken en waar de focus op gericht is.  

3. Overleg met het Jeugdbestuur in dezelfde frequentie. Werkwijze bespreken, voortgang, knelpunten en 

eventuele organisatorische punten behandelen. 

4. Hier gaat het meer om individuele wensen en hoe we dat het beste kunnen inplannen. Hier zullen 

zaken ook samengevoegd kunnen worden. 

5. Belangrijk punt als het gaat om wat voor vorm. In welke frequentie. Keuze tussen deel verplicht en 

deel vrij (oefenstof). Vooral de aanlevering van de oefenstof. Dit kan digitaal, op papier, via de mail of 

als onderwerp in het Spelersvolgsysteem. Met elkaar een keuze of meerdere bepalen.  

6. Zie 5.  

7. Vooral vanuit de inventarisatie bij de trainers zoveel als mogelijk maatwerk. Trainers zijn hier zelf 

leading in als het gaat om de manier waarop dit zal plaats vinden. Wat heeft welke trainer nodig op 

welk moment en in welke vorm. 

8. Hang zeer nauw samen met punt 7 waarbij er uiteraard een rode draad zal zijn vanuit het Beleidsplan 

als het gaat om de speelwijze. 

9. Van theorie (vanuit bepaalde vorm) naar het veld. Bijvoorbeeld met als beginpunt een 

demonstratietraining pet lettergroep waarin de methodieken, de vorm de weerstanden, de manier 

van begeleiden onderwerp zijn. Naar mate het seizoen vordert verder uitbreiden. 

10. Extremen bijstellen. Kampioen met 12 wedstrijden 36 punten 200 voor en 0 tegen in de 

voorjaarscompetitie, indien mogelijk eerder, hoger indelen. 

11. In overleg tussen de TCJ, trainers en coördinatoren inventarisatie maken en afstemmen wie de 2
e
 

seizoenshelft een niveau hoger 1x per week gaat mee trainen. 
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II BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Een vaste speelwijze als rode draad 
 

(Gebaseerd op het Seniorenbeleidsplan) 

 

Een basisformatie en speelwijze zijn geen wet van Meden en Perzen: het is dus niet zo dat 

elke wedstrijd op dezelfde manier gevoetbald moet worden. Het geeft echter wel richtlijnen 

zoals Be Quick het graag wil zien. Wanneer dit door de Jeugdafdeling wordt volgehouden, 

zullen zowel spelers als trainers en leiders steeds beter bekend worden met de Be Quick 

speelwijze en speelstijl hetgeen zijn vruchten zal afwerpen voor de doorstroming naar en de 

kwaliteitsverbetering van de seniorenafdeling. 

  

Uitgangspunten huidige speelwijze: 

 

• Er wordt uitgegaan van 1:4:3:3; 

• De vrije verdediger moet inschuiven naar het middenveld om daar een overtal te 

creëren; 

• Vier man in U-vorm achterin; 

• Buitenste middenvelders naar binnen; 

• Buitenspelers breed. 

  

Speciale aandacht is er bij Be Quick voor de nadruk op een verzorgde opbouw van achteruit. 

De (onverzorgde) diepe bal moet vermeden worden. In geval er tegen een veel sterkere 

tegenstander geen pressie kan worden toegepast, en men zelf onder druk wordt gezet, zal 

er collectief vanuit de verdediging aangevallen moeten worden (countervoetbal).  

 

De rode draad qua speelwijze is bij Be Quick dus minimaal herkenbaar aan:  

 

• Het spelen met drie spitsen, waaronder twee vleugelspitsen;  

• Een verzorgde opbouw;  

• Het inschuiven van de vrije man;  

• Opkomende vleugelverdedigers die zich inschakelen bij de opbouw;  

• Bij balverlies zo vroeg mogelijk (voorin) beginnen te verdedigen.  

 

Het technisch kader zal de speelwijze jaarlijks herijken en mogelijk actualiseren aan de hand 

van de nieuwste voetbalinzichten.  

 

De rode draad qua speelstijl is bij Be Quick herkenbaar aan: 

 

1. Verzorgd: opbouw van achteruit, goed positiespel, goede basistechniek; 

2. Passievol: volle beleving, inzet en enthousiasme, ongeacht de stand; 

3. Creatief: het initiatief nemen, spelers zelf keuzes laten maken en leren ‘slim’ te 

spelen. 

 

Bij zeventallen (E en F) gaan we uit van 1:3:3 

Bij de F-jes is vaak nog niet sprake van een echte formatie. Spelers letten vooral op zichzelf 

en niet op hun positie in het team. Dit is ze natuurlijk niet kwalijk te nemen. Het spelplezier 
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staat voorop, maar trainers/leiders kunnen wel al proberen om de ‘spelerskluwen’ enigszins 

uit elkaar te halen. Daarom spelen we bij de F-jes ook geen 11:11, maar 7:7. Er wordt 

gespeeld met een keeper die zoveel mogelijk meevoetbalt en niet op zijn doellijn staat. Dan 

zijn er 3 verdedigers en 3 spitsen. 

 

Bij de opbouw vanaf de keepers staan we met 3 verdedigers, we proberen daarna zo snel 

mogelijk de centrale verdediger door te schuiven, ook de vleugelverdedigers moeten 

worden gestimuleerd om zich aanvallend in te schakelen. 

 

Belangrijk bij F –en E pupillen is om ze op zo veel verschillende mogelijke posities te laten 

spelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Al vanaf de eerstejaars F-jes moet de verzorgde opbouw achterin worden  gestimuleerd. 

Spelers moet worden uitgelegd dat die onverzorgde diepe bal naar voren vaak leidt tot 

balverlies omdat de speler die de bal ontvangt de bal niet zo makkelijk kan aannemen. 
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Bijlage 2 Taakomschrijvingen functionarissen Jeugdafdeling 
 

 

 

1. Taakomschrijving  voorzitter Jeugdbestuur (bestuurslid) 

• Is verantwoordelijk voor het organisatorische jeugdbeleid 

• Houdt toezicht op de uitvoering van het Jeugdbeleidsplan 

• Is lid van het hoofdbestuur 

• Treedt zo nodig op als gastheer/-vrouw van de jeugdafdeling op wedstrijd- en/of 

toernooidagen 

• Leidt de vergaderingen van het jeugdbestuur 

• Vertegenwoordigt in jeugdzaken de vereniging bij de KNVB 

 

2. Taakomschrijving  secretaris Jeugdbestuur 

• Agenderen en notuleren vergaderingen jeugdbestuur 

• Behandeling ingekomen stukken 

• Onderhoudt contacten met de KNVB 

• Verricht de voorkomende administratieve taken t.b.v. de jeugdafdeling 

 

3. Coördinatoren lettergroepen (tevens lid Jeugdbestuur) 

• Onderhouden contacten met ouder en jeugdleiders over organisatorische zaken 

• (mede) organiseren en begeleiden van toernooien en evenementen 

• Werven van de benodigde leiders voor de elftallen binnen hun lettergroep 

• Werven de trainers voor de niet-selectieteams 

• Assisteren zo nodig trainers en TC bij het samenstellen van selectieteams 

• Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de niet-selectieteams 

• Organiseren minimaal 2 maal per seizoen een bijeenkomst van leiders en/of ouders 

per leeftijdscategorie 

• Zorgen ervoor dat de trainers en/of leiders de periodieke beoordeling van de spelers 

(december en mei ) tijdig uitvoeren 

• Wijzen bij vergaderingen van het Jeugdbestuur, ingeval van afwezigheid van de 

voorzitter,  samen een vervangende voorzitter aan 

 

4. Hoofd jeugdopleiding 

Het Hoofd JeugdOpleiding is verantwoordelijk voor het technische gedeelte van de 

jeugdopleiding vanaf de F-pupillen tot de A-junioren. Hij weet hoe jeugdspelers kunnen 

leren voetballen en heeft inzicht hoe je vrijwillig kader werft, opleidt, begeleidt en behoudt. 

Hij heeft een uitgebreide ervaring als jeugdtrainer. De taakomschrijving van het Hoofd 

Jeugdopleiding: 

• Waarborgt de samenhang op technisch gebied (‘de rode draad’) binnen de volledige 

jeugdafdeling  

• Is verantwoordelijk voor de selectie en functioneren van alle jeugdtrainers, geeft hier 

leiding aan en voert periodiek overleg met deze trainers 

• Biedt oefenstof aan alle trainers aan en is voor hen adviseur en vraagbaak 

• Speelt een actieve rol op de velden door het beoordelen van trainingen en volgen 

van wedstrijden 
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• Is verantwoordelijk voor de interne scouting en het selectiebeleid 

• Is voorzitter van Technische Commissie Jeugd en initieert de vergaderingen 

• Bezoekt een aantal malen per jaar vergaderingen van het Bestuur, het Jeugdbestuur 

en Technische Commissie Senioren 

• Is verantwoordelijk voor de interne scouting 

• Is aanspreekpunt voor voetbaltechnische zaken 

• Begeleidt cursisten en stagiaires van en onderhoudt contacten met de opleidingen 

• Initieert tweemaal per seizoen techniektrainingen voor alle D-, E- en F-pupillen en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan 

• Stimuleert scholing van vrijwillig kader zowel intern als extern 

• Is het aanspreekpunt voor de KNVB en BVO’s bij belangstelling voor jeugdspelers 

• Is vertegenwoordiger van de TC binnen het overleg met het (jeugd)bestuur. 

 

 

5. Technische Commissie Jeugd 

De Technische Commissie bestaat uit een voorzitter (HJO) en minimaal twee leden. De leden 

worden benoemd voor een periode van minimaal twee jaar met een mogelijkheid tot 

verlenging met telkens twee jaar. De Technische Commissie Jeugd wordt ondersteund door 

de trainers van de selectieteams. Samen vormen zij de Technische Staf voor de jeugd (TS). 

De taakomschrijving van de Technische Commissie Jeugd: 

• Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technische jeugdbeleid 

• Werft de trainers voor de selectieteams
1
 

• Is, in samenwerking met selectietrainers, verantwoordelijk voor het samenstellen 

van de jeugdselectieteams 

• Verzorgt samen met scouts de interne scouting 

• Zet een spelersvolgsysteem op en houdt deze bij 

• Bepaalt in goed overleg met de wedstrijdsecretaris het samenstellen van het 

(seizoen) trainingsschema 

• Bezoeken trainingen en wedstrijden 

• Is klankbord voor leiders en trainers op voetbaltechnisch gebied 

• Adviseert het Jeugdbestuur over het jeugdbeleid en de uitvoering hiervan 

• Adviseert de technische staf van de seniorenselecties over de samenstelling van 

de teams. 

 

 

6. Scout F, E, D-pupillen en C, B, A-junioren 

De scout heeft de volgende taken: 

• Bezoeken van wedstrijden van de leeftijdscategorie waarbinnen zij scouten 

• Scouten conform de uitgangspunten elders in dit plan beschreven 

• Gegevens van de bekeken spelers vastleggen op daarvoor ontwikkelde 

formulieren 

 

 

  

                                                 
1 Het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken is verantwoordelijk voor aangaan en verbreken van contracten met 

trainers. 
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7. Jeugdtrainer (selectie) 

De jeugdtrainer van een selectieteam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 

spelers, individueel, maar ook als team. De jeugdtrainer van een selectieteam is in staat om 

te zorgen voor een prestatiesfeer en aan de hand van het jeugdbeleidsplan brengt hij of zij 

de spelers de technieken van het voetbal bij. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

zijn: 

• Verzorgen van twee trainingen per week 

• Uitvoering geven aan het jeugdbeleidsplan van Be Quick 

• Verzorgt de trainingen op basis van door de HJO aangereikte oefenstof 

• Onderhoudt contact met de keeperstrainer over de vorderingen of 

aandachtspunten van zijn keeper zodat de keeperstrainer de training eventueel 

aan kan passen. 

• Woont vergaderingen over de nieuwe teamindeling bij 

• Woont alle bijeenkomsten bij welke door de TC wordt georganiseerd 

en waar allerlei voorkomende zaken aan de orde komen. 

• Houd zich op de hoogte van ontwikkelingen op trainingsgebied 

• Coachen van het team op wedstrijddagen 

• Zorgen voor een evenwichtig wisselbeleid (uitgangspunt is dat alle spelers 

wekelijks  voldoende minuten maken; daar waar dit door uitzonderlijke situatie 

niet kan, wordt dit de weken erna ‘gecompenseerd’; van voorstaande kan alleen 

worden afgeweken na overleg met de HJO). 

• Stelt team samen voor elke wedstrijd en houdt een wedstrijdbespreking 

• Houdt trainingsopkomst van elke speler bij 

 

8. Jeugdtrainer breedteteams 

De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, maar 

ook als team. De jeugdtrainer is in staat om te zorgen voor een prestatiesfeer en aan de 

hand van het jeugdbeleidsplan brengt hij of zij de spelers de technieken van het voetbal bij.  

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn: 

• Verzorgen van minimaal een en bij voorkeur twee training(en) per week per team 

• Uitvoering geven aan het Jeugdbeleidsplan van Be Quick 

• Verzorgt de trainingen op basis van door de HJO aangereikte oefenstof 

• Onderhoudt contact met de keeperstrainer over de vorderingen of 

aandachtspunten van zijn keeper zodat de keeperstrainer de training eventueel 

aan kan passen. 

• Verzorgen van de coaching op zaterdag en indien niet mogelijk het wekelijks 

afstemmen van training en wedstrijd met de Teamleider  

• Woont vergaderingen over de nieuwe teamindeling bij 

• Woont alle bijeenkomsten bij welke door de TC wordt georganiseerd en waar 

allerlei voorkomende zaken aan de orde komen 

 

9. Keeperscoördinator 

• Verantwoordelijk voor de keeperstraining van de jeugdkeepers (samenstelling 

groepen in onderling overleg samen te stellen)  

• Verantwoording verschuldigd aan hoofd jeugdopleiding / TCJ 

• Begeleiden van keeperstrainers per lettergroep en faciliteren materialen 
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• Observeren / analyseren van de keepers tijdens de wedstrijd samen met 

keepertrainers 

• Communiceren met trainers, keepers, ouders etc.  

• Voortgang gesprekken met keepers, over hun ontwikkeling  in overleg met trainers 

(vanaf 2016) 

• Jaarlijks keepersrapport maken over alle keepers individueel en deze met de 

desbetreffende keepers bespreken, in overleg met trainers (vanaf 2016) 

 

10. Keeperstrainer 

• Verzorgt de trainingen van de toegewezen keepers. 

• Oefenstof en inzetbaarheid van de keepers overlegt hij met het Hoofd 

Jeugdopleiding en de keeperscoördinator. 

• Werkt binnen de afspraken van het Jeugdbeleidsplan en het Keepersbeleidsplan. 

 

11. Teamleider 

Als Teamleider ben je manager van het team. De Teamleider is de contactpersoon tussen de 

spelers, de trainer en Be Quick. Tevens begeleidt de Teamleider het team rond 

wedstrijddagen en toernooien.  

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:  

 

• Regelt vervoer uitwedstrijden 

• Bewaakt naleving afgesproken gedragsregels 

• Informeert spelers, trainers, grensrechter en verzorger over activiteiten 

• Regelt vroegtijdig oefenwedstrijden in de voorbereiding, tijdens het seizoen, 

winterstop en uitloop van het seizoen 

• Draagt zorg voor de ter beschikking gestelde kleding 

• Draagt zorg voor de wedstrijdmaterialen 

• Zorgt voor de tijdige aanwezigheid van de juiste spelerspassen  

• Vult voorafgaand aan de wedstrijd het wedstrijdformulier in 

• Is na afloop wedstrijd aanwezig bij invullen wedstrijdformulier door scheidsrechter 

en verzorgt consumpties aan leiding tegenpartij en de scheidsrechter 

• Woont waar nodig de wedstrijdbespreking bij of doet dit zelf 

• Ontvangt bij thuiswedstrijden de tegenpartij en wijst hen de kleedkamer en het 

speelveld 

• Regelt dat beide teams drinken krijgen in de rust 

• Bewaakt en draagt bij aan een positieve teamgeest/teamspirit 

• Houdt oog voor eventuele (sociale) problemen bij individuele spelers (ziek, 

thuissituatie, afzondering van de groep, agressief gedrag enz.) 

• Coachen van het team op wedstrijddagen indien geen trainer aanwezig is 

• Zorgen voor een evenwichtig wisselbeleid (in ieder geval bij niet-selectieteams is het 

uitgangspunt dat alle spelers gedurende het seizoen even veel speeltijd krijgen, 

uitgezonderd de vaste keeper die doorgaans meer speelminuten krijgt dan de 

veldspelers) 

• Is zoveel als mogelijk aanwezig tijdens de trainingen 

• Is klankbord voor spelers  

• Onderhoudt contact met coördinator betreffende lettergroep 
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• Zorgt voor de waardevolle spullen van de spelers tijdens de wedstrijden 

• Draagt zorg voor een scheidsrechter indien niet aangewezen 

• Organiseert lief- en leedattenties  

• Neemt deel aan vergaderingen op uitnodiging van het jeugdbestuur en/of 

Technische Commissie Jeugd 

• Houdt zich aan de kaders en afspraken van dit Jeugdbeleidsplan 

 

 

12.  Medische begeleiding 

 

• De verzorger is aanwezig tijdens trainingsavonden van de A-selectie en alle 

wedstrijddagen. 

• De verzorger staat ter beschikking aan alle spelers van de vereniging. 

• Draagt zorg voor een acute verzorging en de preventieve voorzorgsmaatregelen en 

geeft adviezen voor hersteltrainingen. 

• Is verantwoordelijk voor de juiste informatie m.b.t. de status van blessures aan 

speler en trainer en leider. 

• Verzorgt bijeenkomsten en/of voorlichting over (voorkoming) van sportblessures. 

• Beschikt over EHBO-diploma en kan defibrillator hanteren. 

• Houdt zich aan de kaders en afspraken van dit jeugdbeleidsplan. 
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Bijlage 3 Invulling Beleid Meidenvoetbal 
 

(Deze bijlage is toegevoegd aan het Jeugdbeleidsplan per januari 2017). 
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Nieuwe impuls
Meidenvoetbal

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 
Be Quick Dokkum d.d. 24 januari 2017: 
als onderdeel van het Jeugdbeleidsplan 

 

Aanleiding

1. Groei aantal meidenleden

2. Ambitie Be Quick

3. Jeugdbeleidsplan

4. Wens vanuit de club
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Voetbalcafé september 2016: 
samen praten over de toekomst van het Meidenvoetbal
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Opgave voor het Meidenvoetbal

1. Inzetten op ontwikkeling kwaliteit

2. Gevoel over verschil tussen jongens en meiden 

moet verdwijnen

3. We zijn Be Quick, we zijn 1 club: meiden (en 

ook dames) als sterk onderdeel van het geheel 

 

..en daarom:

de volgende speerpunten Meidenvoetbal

1. Selecteren bij alle leeftijdscategorieën (TCJ)

2. Investeren in kwaliteit van begeleiding/trainers 

(TCJ)

3. Verbeteren doorstroming naar dames (TCD)

4. Meer activiteiten organiseren (JB)

5. Faciliteiten en materiaal ‘in orde’ (JB)

Deze speerpunten worden uitgewerkt in acties

JB = Jeugdbestuur is verantwoordelijk

TCJ = Technische Commissie Jeugd

TCD = Technische Commissie Dames
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1  Selecteren bij alle leeftijdscategorieën 

Loopt al voor MO13 en MO11

Starten voor alle categorieën vanaf 2017-2018

Tijdige en goede communicatie over het invoeren van 

selecteren aan meiden en betrokkenen (begin 2017)

Goede scouting is de basis

Indien mogelijk meidenteams in jongenscompetitie

Talentvolle meiden bij jongens (bij voorkeur in selectie- of 

schaduwteam)

Als mogelijk is, jongere/talentvolle speelsters tijdelijk mee 

laten trainen met hogere leeftijdscategorie (in tweede 

seizoenshelft 2016-2017 beginnen)

 

2 Investeren in kwaliteit van begeleiding

Werving voor trainers vroeg voor einde seizoen starten

Cursus voor trainers aanbieden

Begeleiding van trainers e.d. door ervaren trainers, TCJ en 

HJO 

Inzet selectiespeelsters vrouwen voor ondersteuning 

meiden

Vaste vertegenwoordiging in TCJ

 
  



Jeugdbeleidsplan c.s.v. Be Quick Dokkum 45 

3 Verbeteren doorstroming naar dames

Inzet mentoren vanuit Vrouwen bij in ieder geval M017

Opzetten team M019 

Gericht scouten in hogere leeftijdscategorieën

Gezamenlijke ‘sociale’ activiteiten meiden en vrouwen (zie 

speerpunt 4)

Kwaliteit omhoog (speerpunt 1).

 

4 Meer activiteiten organiseren

Meidentoernooi en bijvoorbeeld meidenwedstrijden bij 

Voetbaldagen

Ook gezamenlijke activiteiten (vrouwen en meiden + gehele 

club)

Zorgen voor volle jaaragenda van meidenteams

Vertegenwoordiging meiden in JB

Bij capaciteitsproblemen: samen en creatief oplossen 

(bijvoorbeeld speeltijden aanpassen en uitwisseling 

speelsters)
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5 Faciliteiten op orde

Trainingspakken voor jeugd en tas

Trainings- en wedstrijdballen

Waar mogelijk ‘meiden’shirts

Goede verdeling velden jongens/meiden

 


