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Taken en verantwoordelijkheden

Voorzitter-jeugdafdeling:
• De voorzitter geeft leiding aan de uitvoering van het beleid binnen de jeugdafdeling, welke geen betrekking
hebben op voetbal technische zaken.
• Voert het woord in algemene zaken betreffende het jeugdvoetbal.
• Vertegenwoordigt de jeugdafdeling Enter Vooruit bij officiële gelegenheden, of zorgt indien noodzakelijk
voor een plaatsvervanger.
• Draagt zorg voor een goede coördinatie en delegatie van de taken en heeft een stimulerende functie
binnen de jeugdafdeling.
• Benoemt een plaatsvervangend voorzitter bij (langdurige) afwezigheid.
Secretaris jeugd:
• Notuleert de vergaderingen waaraan de technisch jeugdcommissie deelneemt, of zorgt voor een vervanger
bij afwezigheid.
• Stelt (wanneer nodig) een agenda op en verzamelt punten die vooraf worden aangedragen door de
deelnemers van de betreffende vergadering.
• Stuurt minimaal een week voordat de vergadering verschoven wordt een wijziging aan de deelnemers met
een nieuwe datum of afspraak.
• Beheert de contactgegevens van jeugdspelers, kaderleden, coördinatoren,
• trainers/leiders enz.
• Verzamelt de aangekaarte problemen van jeugdspelers, ouders etc. en neemt deze mee tijdens de
eerstvolgende vergadering.
Penningmeester jeugd:
• Stelt jaarlijks een conceptbegroting op t.b.v. de jeugdafdeling
• Informeert de technisch jeugdcommissie per kwartaal over de financiële stand van zaken
• Ontvangt aanvragen met betrekking tot grotere uitgaven en bespreekt deze met de penningmeester van
het hoofdbestuur.
• Kleine aanvragen worden door de technisch jeugdcommissie afgehandeld waarbij het beschikbare budget
bepalend is.
• Administreert alle financiële gegevens
• Jeugd- sponsoring aangelegenheden en -activiteiten verlopen altijd in overleg met de penningmeester van
het hoofdbestuur.
Wedstrijdsecretaris jeugd:
• Regelt het wedstrijdgebeuren met betrekking tot competitie- en oefenwedstrijden.
• Stelt een competitieschema op en zorgt voor verspreiding naar de coördinatoren.
• Geeft bekerwedstrijden en oefenwedstrijden door aan de coördinatoren.
• Plant in samenspraak met coördinatoren, leiders en trainers de oefenwedstrijden..
• Onderhoud de contacten met de K.N.V.B. en andere clubs m.b.t. wedstrijdzaken.
• Informeert de technisch jeugdcommissie over de wedstrijdschema’s en wijzigingen.
• Houdt contact met de personen die de velden opmaken i.v.m. programma’s, wijzigingen en afgelastingen.
• Onderhoud de contacten met andere verenigingen en wedstrijdsecretarissen.
Jeugd Technisch Commissie:
• De voorzitter geeft leiding aan de uitvoering van het beleid binnen de voetbal technische jeugdafdeling.
• Organiseert gesprekken bij problemen onderling of met jeugdspelers (m/v), die de coördinator of technisch
coördinator van de betreffende leeftijdscategorie niet kan oplossen. Deze bevindingen neemt de voorzitter
vervolgens mee naar de technische jeugdcommissie, waarna de technisch jeugd commissie een besluit zal
nemen. De besluiten van de technisch jeugdcommissie worden te allen tijde eenduidig en positief
uitgedragen door de leden van de technische jeugdcommissie.
• Leidt de vergaderingen van de technisch jeugdcommissie en van het gehele jeugdkader, welke betrekking
heeft op het voetbal technisch gebied.
• Vertegenwoordigt de jeugdafdeling Enter Vooruit bij officiële gelegenheden met betrekking op het voetbal
technisch gebeuren, of zorgt indien noodzakelijk voor een plaatsvervanger.
• Draagt zorg voor een goede coördinatie en delegatie van de taken op voetbal technisch gebied en heeft een
stimulerende functie binnen de jeugdafdeling.

• Benoemt een plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid.
Materialen:
• Coördinatie van uitgave, inname en registratie van kleding en sleutels voor het kader.
• Uitreiking en beheer van shirts, tassen, ballen, waterzakken en aanvoerdersbandjes bij aanvang van het
seizoen. Na afloop van het seizoen worden deze materialen weer ingenomen en gecontroleerd.
• Maakt eens per jaar een inventarisatie van de materialen die de jeugdafdeling nodig heeft en coördineert
de reparatie, aanvulling of vervanging van materialen, in overleg met de TC Is aanspreekpunt voor het kader
wanneer materialen gedurende het seizoen aangevuld, vervangen of gerepareerd moeten worden.
Overige Taken:
• De technisch jeugdcommissie heeft als geheel nog een aantal die gezamenlijk opgepakt worden,
• Deze taken zijn:
• Aantal teams voor aanvang van het seizoen vaststellen.
• Teamindelingen maken conform de vastgestelde richtlijnen.
• Kaderindeling maken en zorgen voor werving en behoud van het jeugdkader.
• Coördinatoren benoemen.
• Periode van gezamenlijke winterstop en zomerstop vaststellen waarin er geen trainingen of wedstrijden
ingepland worden.
• Periode vaststellen waarin de trainingen van de nieuwe teamindelingen zijn.
• Het bewaken van sportiviteit, respect, normen en waarden.
Samenstelling en taken coördinatoren en technisch coördinator.
De technisch jeugdcommissie benoemd voor de junioren en voor de pupillen een coördinator en voor de
gehele jeugdafdeling één technisch coördinator. Zij zijn voor de technisch jeugdcommissie het aanspreekpunt
van de gehele leeftijdscategorieën. De coördinatoren hebben periodiek een gezamenlijk overleg met de
technisch jeugdcommissie. De taken van de coördinatoren en technisch coördinator zijn:
Coördinator:
• Aanspreekpunt voor de leiders van de betreffende categorie (junioren/pupillen).
• Indelen van leiders per team in overleg met de technisch jeugdcommissie.
• Maakt in samenwerking met technisch coördinator en trainers/leiders een eerste teamindeling binnen
zijn/haar categorie. Vervolgens wordt dit in overleg met de technisch jeugdcommissie besloten.
• Organiseert jaarlijks meerdere evaluatiebijeenkomsten met alle trainers/leiders van zijn/haar
leeftijdscategorie i.s.m. de technisch coördinator.
• Organiseert minimaal één maal per jaar een ouderavond voor de betreffende leeftijdscategorie.
• Zorgt voor actuele spelerslijsten t.b.v. teamindelingen.
• Communiceert met trainers/leiders en technisch coördinator van andere leeftijdscategorie bij
spelerstekorten.
Technisch coördinator:
• Aanspreekpunt voor de trainers van de betreffende groep.
• Organiseert jaarlijks meerdere evaluatiebijeenkomsten met alle trainers/leiders van zijn/haar
leeftijdscategorie i.s.m. de coördinator.
• Maakt in samenwerking met coördinator en trainers/leiders een eerste teamindeling. vervolgens wordt dit
in overleg met de technisch jeugdcommissie besloten.
• Zorgt voor een goede communicatie bij het doorstromen van talentvolle jeugdspelers naar de volgende
leeftijdscategorie. Voor de trainers van de hogere leeftijdscategorie moet duidelijk zijn welke jeugdspelers
aan welke trainingen deelnemen.
• Bezoekt regelmatig trainingen c.q. wedstrijden jeugd afdeling.
• Neemt initiatief op de uitvoering van het voetbal technisch beleid jeugd.
• Heeft regelmatig overleg met de trainers en jeugd technische commissie.
• Heeft tweemaal per seizoen overleg met het D.B.
• Neemt deel aan besprekingen van de technische commissie en coördinatoren.
• Hij evalueert het voetbal technisch beleid formuleert en ontwikkelt voorstellen.

Samenstelling en taken leiders en trainers per team.
De coördinator(en) per leeftijdscategorie maken in overleg met de technische jeugd commissie een indeling
van leiders en trainers per team. Per team is het streven dat er minimaal twee kaderleden mee gaan met de
wedstrijden. De taken van de leiders en trainers zijn:
Trainer:
• Heeft respect voor de jeugdspelers, ouders en/of verzorgers en begeleiders.
• Is lid van de vereniging Enter Vooruit zodat hij/zij verzekerd is. - Zorgt bij afwezigheid zelf voor
vervanger/vervangster.
• Ziet er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met velden en materialen.
• Meld vermissing van materiaal of kapot materiaal aan de technisch jeugdcommissie zodat dit bij de juiste
mensen terecht komt. Zodoende kan er snel voor vervangende materialen worden gezorgd en wordt er
niets dubbel besteld.
• Zorgt dat het veld na de trainingen opgeruimd en leeg is. Er mogen geen materialen achterblijven.
• Bepaalt in samenspraak met de leider de opstelling van het team.
• Zorgt voor het schoon achterlaten van de kleedlokalen na de trainingen.
• Houdt de afmeldingen van jeugdspelers bij, en geeft aan de leiders door als een jeugdspeler niet getraind
heeft zonder zich af te melden.
• Blijft op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling van de
jeugdspelers.
• Volgt de instructies van de technisch jeugdcommissie op.
• Voor sportief en respectvol gedrag zorgen en bewaken.
Leider:
• Maakt aan het begin van het seizoen een schema waarop de wedstrijden, aanvangstijden, vertrektijden en
contactgegevens van de jeugdspelers/ kaderleden vermeld staan. - Zorgt bij afwezigheid zelf voor
vervanger/vervangster.
• Ouders en/of verzorgers worden indien nodig ingedeeld om te rijden.
• Kaderleden zijn vrijgesteld van deze verplichting. Dit geldt ook voor ouders en/of verzorgers die kaderlid zijn
bij een andere leeftijdscategorie. Er wordt een geringe kilometervergoeding betaald, indien de wedstrijd
buiten de regio gespeeld wordt.
• Zorgt ervoor dat alle ouders en/of verzorgers en jeugdspelers deze schema’s ontvangen en communiceert
op tijd eventuele wijzigingen.
• Heeft respect voor jeugdspelers, ouders en/of verzorgers, scheidsrechter, assistent scheidsrechters en
tegenstanders. - Is lid van de vereniging Enter Vooruit zodat hij/zij verzekerd is.
• Is op tijd aanwezig bij de uit- en thuiswedstrijden.
• Ontvangt de scheidsrechter bij thuiswedstrijden. Fungeert indien nodig als assistent scheidsrechter bij de
junioren.
• Maakt contact met de leider van de tegenpartij. Bij thuiswedstrijden wordt gezorgd voor een correcte
ontvangst van de tegenstander. Bij uitwedstrijden meldt men zich bij de tegenstander.
• Verzorgt blessurebehandelingen, en laat de coaching aan de trainer over.
• Is verantwoordelijk voor de wedstrijdmaterialen. Denk hierbij aan het uitzetten van het veld, shirts voor de
jeugdspelers, waterzak, aanvoerdersband en ballen.
• Zorgt voor goed toezicht in de kleedlokalen, en het schoon achterlaten daarvan.
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
• Voor sportief en respectvol gedrag zorgen en bewaken.
Scheidsrechters:
• Sieraden, piercings uit tijdens wedstrijden;
• Wees tijdig aanwezig, minimaal 30 minuten voor aanvang en zorg dat je uiterlijk op het aanvangstijdstip
• begint. Dit voorkomt problemen in het vervolg van de dag;
• Enter Vooruit stelt tenues ter beschikking. Draag deze zoals het hoort, shirt in de broek en kousen
• opgetrokken. Doe sieraden tijdens het leiden van een wedstrijd af;
• Zorg dat je een pen, papier, fluit en een goed werkend horloge bij je hebt.
• Controleer vanaf de D-jeugd altijd de spelerspassen op correctheid. GEEN PAS = NIET SPELEN;
• Scheenbeschermers zijn verplicht. Let hierop bij het betreden van het veld. Zonder scheenbeschermers
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mag er NIET gespeeld worden;
Leiders, trainers en ouders mogen het veld niet betreden, tenzij je hen hiervoor toestemming geeft. Dit
staat ook aangegeven op een bord bij het speeldveld. Wees duidelijk, maar blijf correct;
Doe altijd een toss met de spelers. Degene die de toss wint moet een te verdedigen doel kiezen;
Probeer opleidend te fluiten. Vooral bij de F-pupillen is de scheidsrechter meer spelleider dan
scheidsrechter. (vb: bij F-pupillen opnieuw laten ingooien en geef aan wat ze verkeerd doen);
Wees duidelijk in het geven van vrije schoppen, hoekschoppen en doelschoppen. Zorg ervoor dat
iedereen je begrijpt. Dit kan d.m.v. woord en gebaar;
Wees niet bang voor weerstand;
Hanteer waar mogelijk de 5-minuten regel;
Gele en rode kaarten worden altijd doorgegeven aan de KNVB;
Zorg dat je de formulieren tekent in het wedstrijdsecretariaat;
Ga niet in op weerstand (negatieve reacties op beslissingen);
Bij ongeregeldheden meldt deze dan bij Raymond Meilink;
Wees een gastheer in woord en gebaar.

Praktische handleiding voor het kader bij thuiswedstrijden
• Ontvang de tegenstander op het sportpark.
• Verwelkom de tegenstander en vertel welk kleedlokaal ze kunnen gaan gebruiken.
• Leg uit waar de jeugdspelers zich kunnen warmlopen en op welk veld de wedstrijd wordt gespeeld.
• Biedt de leider van de tegenstander bij aankomst en invullen van het wedstrijdformulier een kop koffie of
thee aan.
• Zorg dat je altijd alle spelerspassen bij je hebt. Zonder pas mag er niet gespeeld worden.
• Heb je een jeugdspeler van een ander team mee, zorg dan dat je de daarbij horende spelerspas ook hebt.
Geen pas is niet spelen.
• De scheidsrechter is meestal ook lid van de club. Deze meldt zich zelf bij de leiders.
• Ontvang deze vrijwilliger zoals je zelf ook graag ontvangen wordt.
• Het is van belang dat de jeugdspelers zich na de wedstrijd tijdig douchen en omkleden. Door de vele
wedstrijden zal er na deze wedstrijd spoedig een andere wedstrijd gepland staan. Geef dit ook eventueel
door aan de tegenstander en vermeld de reden hiervan.
• Zorg dat de kleedlokalen schoon worden achtergelaten.
• Speel je thuis tegen een tegenstander met dezelfde kleur shirts, dan zal Enter Vooruit
• andere shirts of hesjes moeten dragen.
• Meestal pakken de clubscheidsrechters zelf de benodigde spullen. Heb je een door de K.N.V.B. aangestelde
scheidsrechter dan pak je twee vlaggen.
Jeugdspelers en ouders en/of verzorgers
De technisch jeugdcommissie streeft ernaar om alle jeugdspelers en ouders en/of verzorgers
adequaat te informeren over alle data, beleid en veranderingen daarin. Om ouders en/of verzorgers te
informeren en te betrekken bij het voetballen van hun kinderen wordt er per leeftijdscategorie minimaal
eenmaal per jaar een ouderavond georganiseerd.
Het aanmelden van nieuwe jeugdspelers gaat via het aanmeldformulier dat op de website van Enter Vooruit te
downloaden is.
Bij het afmelden van jeugdspelers is het van belang om inzichtelijk te krijgen waarom een jeugdspeler stopt
met voetballen. Deze informatie zal ook gevraagd worden als een jeugdspeler zich afmeldt voor de
voetbalvereniging. De reden om te stoppen kan een aanleiding zijn om een aanvullend gesprek tussen de
technisch jeugdcommissie en de betreffende jeugdspeler en ouders en/of verzorgers te beleggen. Hierin kan
duidelijk worden aangegeven wat de daadwerkelijke reden is dat een jeugdspeler heeft besloten om te
stoppen met voetballen.
Jeugdspelers:
• Een positieve houding tegenover de leiders en trainers, ook die van de tegenpartij.
• Respect voor beslissingen van de leiding van je team.
• Respect voor beslissingen van scheidsrechters en assistent scheidsrechters.
• Houd je aan gemaakte afspraken met betrekking tot afmelden, bij trainingen geldt dat men zich dient af
te melden bij de trainer.
• Douchen is verplicht, gebruik hierbij badslippers en houd het netjes.

• Zorg dat je op tijd bent voor de trainingen, maar ook weer niet te vroeg.
• Jeugdspelers zijn niet eerder dan 15 minuten voor de training bij het trainingsveld, maar ook niet later dan
5 minuten voor aanvang van de training.
• Scheenbeschermers zijn verplicht.
• In verband met hygiëne acht Enter Vooruit het wenselijk dat er gedoucht wordt na de trainingen en/of
wedstrijden.
• Maak je voetbalschoenen op de aangewezen plaatsen schoon, dus niet in het kleedlokaal en zeker niet
tegen de muur.
• Lever gevonden spullen in bij de leider of trainer van jouw team. Ben je iets kwijt dan vraag je dit aan jouw
leider of trainer.
• Het dragen van sieraden is verboden, piercings en oorbellen dienen goed te worden afgeplakt met tape.
• Mocht je willen stoppen met voetballen, maak dit dan op tijd kenbaar bij je leider en maak het seizoen af.
Bedenk dat je met een teamsport bezig bent.
Ouders en/of verzorgers:
• Ouders en/of verzorgers worden indien nodig ingedeeld om te rijden bij uitwedstrijden van de teams en
hun kinderen.
• Als er een tekort aan kader is, kan er een beroep gedaan worden op de ouders en/of verzorgers om een
team te begeleiden voor, tijdens en na een wedstrijd.
• Positieve belangstelling, ondersteuning en stimulering van uw kind, en ook van andere kinderen /
jeugdspelers.
• Een positieve houding tegenover de leiders en trainers, ook die van de tegenpartij.
• Respect voor beslissingen van de leiding van uw team.
• Respect voor beslissingen van scheidsrechters en assistent scheidsrechters.
• Kritiek geven mag, maar wel op gepaste wijze en op het juiste moment.
• Aanmoedigen tijdens een wedstrijd stellen we op prijs, echter aanwijzingen worden alleen gegeven door de
leiders en/of trainers.
• Stimuleer elkaar om deel te nemen aan activiteiten en evenementen. Hiervoor wordt door de
organiserende mensen veel tijd en energie geleverd. Het is dan fijn dat er genoeg mensen deelnemen aan
de activiteiten.
• Ouders en/of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen.
• Bij de jongere leeftijdscategorieën gelden de algemene wettelijke regels betreffende het vervoer van
kinderen, al dan niet in autostoeltjes en / of kinderzitjes.
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Leeftijdsspecifieke kenmerken

Welpen – O8 jaar
Doelstelling voetbaltraining
• Door te spelen wennen aan voetbal.
Leeftijdskenmerken:
• Speels, veel bewegingsdrang;
• Zijn snel afgeleid, geen concentratie;
• Weinig sociaal;
• Voetbal wordt nog als avontuur gezien;
• Balgevoel is nog zwak ontwikkeld;
• Weinig kracht en uithoudingsvermogen.
Trainingsaccenten:
• Trainen en spelen indien weersomstandigheden dit toelaten;
• Elke training moet voornamelijk een speels karakter hebben;
• Veel wennen aan de bal via kleine partijspelen;
• Laat in alle technische basisvaardigheden veel bewegingservaring opdoen: trappen, dribbelen, drijven
en
• het duel 1:1;
• Geef ruimte voor eigen ontdekkingen;
• Laat veel scoren door de doelen groot te maken;
• Het "zelf" goed voordoen is belangrijk;
• Het ervaren van voetbalspelregels.
Algemeen:
Kinderen in de welpen en O8 leeftijd moeten het voetballen nog helemaal leren spelen. Zij moeten wennen aan
typische voetbaleigen zaken zoals: bal/medespelers/tegenstanders/ scoren/regels/beperkte ruimte.
Voor een welpje / O8 speler levert de bal de meeste weerstand op, hoe en waar de bal raken, hoe en waar te
gaan staan, etc. De speler moet wennen aan het "gedrag van de bal" onder alle omstandigheden. Alles staat in
het teken van het ontwikkelen van het gevoel voor de bal. Winnen of verliezen wordt door de grote groep niet
altijd als belangrijk ervaren. De spelvreugde is erg belangrijk. Geef toch elke speler de aandacht en niet alleen
de "talentvolle".

O9 – O11 jaar
Doelstelling voetbaltraining:
• Door veel te spelen wennen aan het voetbal.
Leeftijdskenmerken:
• Tonen wat meer sociaal gedrag;
• Zijn snel afgeleid;
• Hebben wel oor voor voetbal, nemen ook dingen op en trachten oefeningen ook goed uit te voeren,
• vooral met de bal;
• Beseffen ook dat er taken uitgevoerd moeten worden;
• Leergevoelig voor balgevoel.
Trainingsaccenten:
• Leren ervaren wat teamsport betekent;
• Het "speelse" karakter mag niet ontbreken;
• Veel balcontacten, want de lichaamscoördinatie verbeterd langzaam maar ook het balgevoel;
• Probeer veel voetbalvaardigheden de revue te laten passeren: trappen, passen, aan- en meenemen
van
• de bal, de bal veroveren in het duel 1:1;
• Veel spel- en wedstrijdvormen; het samenspelen en het vrijlopen ervaren;
• Allerlei kleine partijspelen: doelpunten maken en voorkomen.
Algemeen:
Zie welpen en O8

O12 – O13 jaar
Doelstelling voetbaltraining:
• Leren voetballen door te spelen.
Leeftijdkenmerken:
• Goed gebouwd, harmonie waardoor goede coördinatie aanwezig is. Ook toenemende kracht;
• Grote, snelle leergierigheid;
• Zij willen zich laten gelden;
• Steeds toenemende kritiek op zowel eigen als andermans kunnen;
• Bewegingsdrang is groot, middelmatige duurbelasting tot + 20 minuten mogelijk;
• Er wordt meer groepsbewust gedacht;
• Navolging van hedendaagse idolen: Ronaldo, Bergkamp, van de Sar;
• Er wordt al prestatievergelijkend gedacht.
Trainingsaccenten:
• Laat alle technische voetbalvaardigheden vooral na goede voorbeelden oefenen, ideale leeftijd:
passen,
• trappen, dribbelen, drijven, aan- en meenemen van de bal, koppen, inwerpen, bal veroveren,
• schouderduw, sliding, tackle, kappen, draaien- passeer- bewegingen.
• Duel 1:1
• Positiespelen: 3:1, 4:2, en 5:2
• Partijspelen waarin reeds de "rode" draad verwerkt kan worden, voor zover toepasbaar, maar vooral
bij
• balbezit = vrijlopen en balbezit = dekken
• Belicht de posities tijdens de partijspelen, wat wordt verlangd op elke positie
• Besteed ook aandacht aan de algehele lichaamsvorming

O15 jaar
Doelstelling voetbaltraining:
• Benader thans de wedstrijd.
Leeftijdskenmerken:
• De puberteit gaat beginnen, hierdoor spanningen en met zichzelf bezig (er ontstaat ook interesse voor
• andere zaken);
• Soms snelle lichaamsgroei, disharmonie (stuntelig/slungelachtig) hierdoor is de speler maar beperkt
• belastbaar en is tevens blessuregevoelig, speciaal de aanhechtingen van de spieren;
• De leergierigheid kan ontbreken, ook de stemming is aan schommelingen onderhevig;
• Kan zich nu al afzetten tegen het gezag, vormt groepjes;
• Prestatief gezien kan er sprake zijn van een tijdelijke achteruitgang, doordat de coördinatie ontbreekt;
• Interesse mogelijk voor andere hobby's en sporten.
Trainingsaccenten:
• Laat alle technische voetbalvaardigheden in wedstrijdsituaties oefenen (grotere handelingssnelheid +
• weerstand);
• Heb tevens oog voor individuele tekortkomingen en problemen, de resultaten zijn twijfelachtig, de
• verwachtingen mogen niet te hoog zijn;
• Geen specifieke krachttraining;
• Aanleren rekoefeningen;
• Allerlei positie- en partijspelen;
• Belicht de posities en taken van de spelers tijdens de partijspelen (zie ook de "rode draad");
• Belicht de spelhervattingen (inworp, doeltrap, aftrap, vrije trap (direct en indirect), scheidsrechtersbal
en
• corner).

O17 jaar
Doelstelling voetbaltraining:
• Presteren tijdens de wedstrijd.
Leeftijdskenmerken:
• Begin van een harmonische lichaamsgroei, kracht-, interval- en duurarbeid kan verhoogd en ook de
• techniektraining zal weer resultaten opleveren;
• Ook hier kunnen puberteitsproblemen nog aanwezig zijn, zie C- groep;
• Er is sprake van een toenemende zelfkritiek;
• Geschikt voor prestatief denken;
• Er is sprake van een betere verhouding met het gezag, ook de emoties passen zich aan;
• Willen ook verantwoording hebben;
• Er kan sprake zijn van een opofferingsgezindheid voor het team.
Trainingsaccenten:
• Technische vaardigheden verbeteren en oefenen in hoog tempo en onder weerstand tijdens
• wedstrijdsituaties;
• Tactische trainingsvormen zijn toepasbaar: aanval tegen verdediging, counter, pressing, hoog/laag
tempo,
• buitenspel, etc;
• Verbetering van de "rode draad" door de elftallen;
• Specifieke snelheid/kracht/uithoudingsvermogen trainingsvormen is mogelijk;
• Toepassing van de rekoefeningen bij te veel spanning op de spieren of na de training;
• Taakverdeling binnen het elftal, toepasbare wedstrijd tactiek.

O19 jaar
Doelstelling voetbaltraining:
• Een goede topprestatie nastreven.
Leeftijdkenmerken:
• Wat de mogelijkheden van de speler zijn geworden, dikwijls bepaald door erfelijkheid (lengte, kracht,
• techniek, overzicht, incasseringsvermogen, etc.);
• Verbetering nog mogelijk door doelbewuste en methodische geplande training;
• Het karakter stabiliseert zich;
• Zelfkritiek is aanwezig, niet alleen de groep is belangrijk maar ook de eigen ik;
• Willen verantwoording samen dragen;
• Willen presteren en zich doen gelden.
Trainingsaccenten:
• Naar gelang de trainingsuren zijn alle vaardigheden te leren;
• Automatisering van alle technische vaardigheden in spel-, oefen- en wedstrijdsituaties;
• Ruimte voor individuele trainingen, zoals speciale technische vaardigheden: verre inworp, corner, vrije
• trap, penalty, aanvallend koppen, kaats, 1-2 combinaties, etc;
• Wedstrijdtactiek ontwikkelen door spelanalyse met daarop gerichte oefeningen;
• Conditionele verbetering van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en controle hierop.
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Richtlijnen opbouw training/Periodisering

Richtlijnen opbouw training - periodisering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zorg dat het materiaal voor de training klaar staat;
Wees enthousiast (wanneer jij het leuk vindt, neemt de groep dit over):
E- en F- pupillen trainen altijd met bal;
Vraag aandacht voor je uitleg (heb je het begrepen?);
Stel je zo op dat de groep alleen jou ziet en niet het randgebeuren om het veld heen;
Uitleggen met plaatje, praatje, daadje + controle;
Observeer of oefening loopt;
Loopt de oefening niet, dan aanpassen (denk hierbij in ruimte, regels en materiaal);
Spanningsveld moet goed zijn (makkelijker of moeilijker maken, net iets boven niveau eigen niveau
trainen);
Veel aanmoedigen en stimuleren;
Maak gebruik van belevingswereld van kinderen (kinderen geloven heel veel, vb: maak een oefening
levendig door een pion een bom te noemen);
Klassikale aanwijzingen (legt het spel stil en geef uitleg);
Individuele aanwijzingen (kort 1 speler een aanwijzing geven, terwijl spel verder gaat);
Denk aan technische en tactische aanwijzingen;
Denk aan je eigen positie (waar ga ik staan, heb ik overzicht en loop om spelersgroep heen voor totaal
overzicht);
Trainingsintensiteit: hoeveel doen we in 1 uur, zorg dat spelers weinig tot niet stil staan.;
Differentiëren: probeer iedereen op eigen niveau te laten spelen;
Word je doelstelling behaald?
Hoe rouleer je spelers of hoe rouleer je team (elke speler moet op een training een keer winnen en
scoren);
Hoe organiseer ik het opruimen? (taken geven, het grote opruimspel);
Let op veiligheid! Geen gevaarlijke voorwerpen in het veld laten liggen en oppassen met de posities
van
26. bijvoorbeeld de kleine doeltjes!

Periodiseringsmodel (6 weken)
‘Week 1

Week 2

Explosiviteitsvoorbereidende vormen
(‘Steigerungen’)
in de voorbereiding:

Week 3

6 x 60m versnellen 60% 60 sec rust
training 3 & 4
7 x 50m versnellen 70% 50 sec rust

Week 5

Voetbalsprints met weinig rust

Week 6

Voetbalsprints met veel rust

(volhouden van goed handelen)

(beter handelen)

Explosieve Capaciteit

Explosief Vermogen

(volhouden van explosief handelen)

(explosiever handelen)

X---X---X---X

training 1 & 2

Week 4

groter maken van het
fosfaatsysteem

grotere hap ATP ‘lenen’ uit het
fosfaatsysteem

X

X

X---X---X---X

training 5 & 6
8 x 40m versnellen 80% 40 sec rust
training 7 & 8

Beter vrijlopen / drukzetten

Volhouden van goed
vrijlopen / druk zetten

9 x 30m versnellen 90% 30 sec rust
training 9 & 10
10 x 20m versnellen 100% 20 sec rust

Herhaald kort sprintvermogen: hersteltijd 72 uur

tijdens het seizoen;

Arbeid
Herhalingen
Rust HH
Series
Rust series

8 x 40m versnellen 80% 40 sec rust
9 x 30m versnellen 90% 30 sec rust

Start- en Versnellingsvermogen: 48 uur

15-25m
6-10
10 seconden
2-4
4 minuten

Arbeid
Herhalingen
Rust HH
Series
Rust series

5/15/25m
6/4/2 – 10/8/6
30/45/60
4 minuten

Grote partijvormen 11v11 / 8v8

Kleinere partijvormen 7v7 / 5v5

Kleine partijvormen 4v4 / 3v3

(volhouden van vaak handelen)

(volhouden van vaak handelen)

(vaker handelen)

Herstel Capaciteit (volhouden van snel herstellen)

Herstel Capaciteit (volhouden van snel herstellen)

Herstel Vermogen (sneller herstellen)

X---X------X-------X----------------X

X---X------X-------X----------------X

X--------X

X---X---X----X----X----X----X-----X

X---X---X----X----X----X----X-----X

X---X---X

90 min zuurstof toevoer
naar de spieren (longen
hart, bloed, bloedvaten)

Volhouden van vaak
vrijlopen / drukzetten

90 min zuurstoftoevoer
naar de spieren (longen
hart, bloed, bloedvaten)

Volhouden van vaak
vrijlopen / drukzetten

Vaker vrijlopen / druk zetten

Extensieve duurtraining: hersteltijd 24 uur

Intensieve duurtraining: hersteltijd 48 uur

Extensieve intervaltraining: hersteltijd 72 uur

Arbeid
Herhalingen
Rust HH
Series
Rust series
Intensiteit

Arbeid
Herhalingen
Rust HH
Series
Rust series
Intensiteit

Herhalingen
Arbeid
Series
Rust series
Intensiteit

10-15 minuten
2-6 x
2 minuten
50-60% (140/160 sl/min)

4-8 minuten
4-6 x
2 minuten
70% (160-170 sl/min)

6-10 x
3-1 minuut
2x
4 minuten
80% (170-180 sl/min)
Raimond Massop © TC II 2010

Periodisering binnen trainingsmethoden
Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Explosiviteitsvoorbereidende vormen

Voetbalsprints met weinig rust

Voetbalsprints met veel rust

(‘Steigerungen’)

Explosieve Capaciteit / Herhaald Kort
Sprintvermogen

Explosief Vermogen / Start- en Versnellingsvermogen

in de voorbereiding:
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap

training 1 & 2
6 x 60m versnellen 60% 60 sec rust
training 3 & 4
7 x 50m versnellen 70% 50 sec rust
training 5 & 6
8 x 40m versnellen 80% 40 sec rust
training 7 & 8
9 x 30m versnellen 90% 30 sec rust
training 9 & 10
10 x 20m versnellen 100% 20 sec rust

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Arbeid
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
15m
20
20

HH
6
7
8
9
10
7
8
9
10
8
9
10
10
10

Rust HH
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.
10 sec.

Series
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Rust series
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.

Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Arbeid
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m
5/15/25m

HH
6/4/2
7/4/2
7/5/2
7/5/3
8/5/3
8/6/3
8/6/4
9/6/4
9/7/4
9/7/5
10/7/5
10/8/5
10/8/6

Rust HH
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec
30/45/60 sec

Rust series
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.
4 min.

tijdens het seizoen;
Week 1 van elke nieuwe cyclus:
8 x 40m versnellen 80% 40 sec rust
Week 2 van elke nieuwe cyclus:
9 x 30m versnellen 90% 30 sec rust

Grote partijvormen 11v11 / 8v8
Herstel Capaciteit / Extensieve duurtraining
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Arbeid
10 min.
11 min.
12 min.
13 min.
14 min.
15 min.
11 min.
12 min.
13 min.
14 min.
15 min.
12 min.
13 min.
14 min.
15 min.
13 min.
14 min.
15 min.
13 min.
14 min.
15 min.

HH
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6

Rust HH
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.

Series
-

Rust series
-

Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap

Kleinere partijvormen 7v7 / 5v5

Kleine partijvormen 4v4 / 3v3

Herstel Capaciteit / Intensieve duurtraining

Herstel Vermogen / Extensieve Intervaltraining

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Arbeid
4 min.
4,5 min.
5 min.
5,5 min.
6 min.
6,5 min.
7 min.
7,5 min.
8 min.
7 min.
7,5 min.
8 min.
7 min.
7,5 min.
8 min.

HH
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6

Rust HH
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.

Series
-

Rust series
-

Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Arbeid
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1,5 min.
2 min.
2,5 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.

HH
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
10

Rust HH
3 min.
2,5 min.
2 min.
1,5 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.

Series
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Rust
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

series
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
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Circuittraining

Inleiding
Wat is het circuitmodel?
Het circuitmodel is een model voor de organisatie van een training. In deze organisatie spelen
de voetballers in groepen. Als warming-up kan de training beginnen met het locomotief-spel
(dribbelen achter de ‘locomotief’ aan), pingelvorm of vrij voetballen in een afgebakend gebied.
Daarna worden groepen gevormd die meerdere verschillende voetbalvormen afwerken. Een
scoorvorm, een pingelvorm, een samenwerkingsvorm en/of een partijvorm.
Het circuitmodel is een middel om kinderen beter te leren voetballen!
Waarom een circuitmodel in de training?
Voor spelers is het beter en prettiger elke week kort een aantal voetbalvormen te herhalen dan
in een training lange tijd aandacht te besteden aan hetzelfde voetbalspel. Bovendien laat het
leerproces een doorlopende (stijgende) lijn zien: wat de ene training nog niet lukt, lukt de
volgende keer misschien beter.
Bij Enter Vooruit wordt het circuitmodel toegepast bij de Welpen en f- pupillen (1
leeftijdscategorie) en e-pupillen (1 leeftijdscategorie). Vanaf de d-pupillen wordt gewerkt met
individuele trainers per elftal.
De voordelen van het circuitmodel:
• De training wordt afgestemd op de leefwereld van de kinderen. Op deze manier wordt
een gevarieerd aanbod gerealiseerd. Alle speelgebieden kunnen aan de orde komen;
• De kinderen hebben veel balcontact (geen last van lange wachttijden);
• De tijdsduur van de voetbalvormen komt overeen met de periode waarin kinderen zich
kunnen concentreren;
• In een kleinere groep werken kinderen gemakkelijker samen dan in een grote groep. De
trainer kan zich eventueel richten op een groep die meer leer hulp nodig heeft;
• Herhaling van dezelfde voetbalvormen biedt optimale mogelijkheden tot leren;
• Logistiek is het beter te regelen en te overzien;
• Spelers van verschillende teams kunnen eventueel carpoolen naar de training;
• Beter inzicht van de spelers;
• Instroom van nieuwe leden is makkelijker te regelen;
• We kunnen beter en makkelijker inspringen op de groei van het aantal leden.
Het traditionele beeld van een trainer die voor een groep staat, lijkt op het eerste gezicht
eenvoudiger dan het opzetten en organiseren van meerdere verschillende voetbalvormen. In
het begin is dat ook zo. Eenmaal op gang is het verloop daarna bij het circuitmodel
eenvoudiger. Door de variatie, en daarmee de verhoging van de uitdaging, zijn kinderen meer
gemotiveerd om zelfstandig te spelen. Hierdoor is het niet alleen gemakkelijker om overzicht te
houden, het is ook minder noodzakelijk. De ervaring leert dat het in het begin wat rommelig
overkomt, maar na 1 of 2 trainingen zijn de kinderen bekend met de organisatievorm.
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Belangrijk is dat de aangeboden oefenvormen wel boeiend blijven. In het begin kan gekozen
worden voor voetbalvormen die door alle kinderen snel zijn te spelen. Daarna kan iedere
voetbalvorm in een vervolgtraining worden aangepast. Als de vorm boeiend is, kunnen de
spelers deze vorm rustig een paar keer achter elkaar uitvoeren zonder de interesse te verliezen.
Ze gaan de structuur snel doorzien, kunnen het na verloop van tijd zelf starten, en soms ook zelf
neerzetten.
Hierdoor heeft de coördinator/trainer meer tijd om rustig te kijken of de organisatie goed
staat en of de kinderen ook iets leren.
Zijn de doelen groot genoeg? Moet het veld langer? Staat de spits niet te dicht bij de keeper?
Houden de spelers de bal goed bij zich tijdens het pingelen? Kijkt de speler bij het Poortenspel 5
tegen 3 wel eerst naar zijn medeverdedigers voordat hij naar het andere doel loopt? Al deze
zaken spelen een rol in het vervolg van de training.
Tijd:
Aangezien alle trainingen al zijn uitgewerkt, kost de voorbereiding van de training geen extra
tijd! Een belangrijk aspect is ook het overleg met de circuitmodel coördinator. Hij maakt van
tevoren afspraken over gebruik materiaal en indeling van het trainingsveld.
Bij Enter Vooruit delen we het circuitmodel in 2 varianten:
• Woensdagmiddag:
4 varianten van het circuitmodel waarin de volgende 4 vormen wekelijks terugkeren:
1. scoorvorm
2. pingelvorm
3. samenwerkingsvorm
4. partijvorm
Voor toelichting van de vormen per oefening zie soorten oefenvormen. Voor elke oefening
worden 12 minuten uitgetrokken, 3 minuten om te wisselen van oefening.
• Avondtraining:
Hier wordt gekozen voor een half uur techniektraining en een half uur partijvorm bestaande uit
2x12 minuten partijvorm 4 tegen 4.
Voor de techniektraining hebben wij als basis gebruikt de DVD “Trainingsmethoden en
oefeningen” van Cock van Dijk. De bedoeling is om spelers aan de hand van de basisvormen
techniek aan te leren. De oefeningen kunnen de gehele jeugdopleiding door worden gebruikt
en aangepast worden aan het opleidingsniveau. Voor de E- en F-catergorie hebben wij een
planning opgesteld, waarbij de jeugdcoördinator aangeeft welke oefeningen gedaan worden in
een bepaalde fase van het seizoen.
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Klaarzetten:
De meest ideale situatie is dat voorafgaand aan de training de velden en oefeningen kunnen
worden uitgezet. Het voordeel is dat er tijdens de training geen tijd verloren gaat.
Een belangrijk aspect is ook het overleg met de circuitmodel coördinator. Hij maakt van tevoren
afspraken over gebruik materiaal en indeling van het trainingsveld. Sommige oefeningen zullen
twee keer uitgezet moeten worden om wachttijden te voorkomen.
Bij de circuittraining en bij de avondtraining moet gebruik worden gemaakt van de planning die
opgesteld is in samenspraak met de jeugdcoördinator.
Veranderen:
Terwijl de kinderen aan het spelen zijn, kan de trainer een veld aanpassen (bijvoorbeeld breder
of smaller maken). Ook tijdens de wisselmomenten kan, het nodige worden veranderd.
Opruimen:
Het is heel belangrijk om vanaf het begin de spelers duidelijk te maken dat de zorg voor de
materialen een wezenlijk onderdeel is van hun voetbalontwikkeling en voetbalopvoeding. Dit
betekent na afloop van de training bijvoorbeeld niet trappen tegen een bal die nog in het net zit
of op een markeringshoedje ligt. Let hierop vanaf het begin!
Opbouw van het circuitmodel
Het werken met een circuitmodel vereist, vooral in het begin, enige investering in tijd en
energie. Dit is al door de circuitmodelcoördinatoren geregeld. De trainers dragen zorg voor het
tijdig opzetten van de velden in samenspraak met de coördinator.
Vervolg van de trainingen:
In de volgende training(en) is het logisch om een van de bekende voetbalvormen te vervangen
door een voetbalvorm uit dezelfde leerlijn. Dit wordt door de coördinator geregeld. Op deze
wijze kan het circuitmodel worden ingevoerd zonder dat het organisatorisch en/of inhoudelijke
problemen geeft voor de trainer. Wel dient er regelmatig overleg te zijn tussen de
coördinatoren onderling per lichting.
Benodigde materialen:
Zie punt 5, materiaaloverzicht.
Aantal spelers:
In de bovengenoemde trainingsopbouw van het circuitmodel wordt uitgegaan van 1
pupillenleeftijdscategorie. Deze door coördinator in groepen verdelen, aantal delen door
aanwezige trainers.
Het trainingsveld delen:
Er wordt uitgegaan van deze situatie:
Accommodatie: trainingsveld ( 100 x 60 meter);
Beschikbare tijd: 60 minuten;
Aantal teams: 3, 4 of 5 pupillen teams;
Totaal aantal kinderen: in groepen verdelen, delen door aantal aanwezige trainers;
Totaal aantal trainers: 4 trainers + coördinator.
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Voorwaarden:
• Voldoende materiaal, zie punt 5;
• Voldoende trainers: minimaal 4 per uur + coördinator;
• Beschikbaarheid van het complete trainingsveld;
• Kleedkamers: minimaal 3.

Soorten oefenvormen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Oversteekspel
Pingelspel
Buurmanspel
Penaltyspel
Heen- en weerspel
Lijnvoetbal 2:2
Lijnvoetbal 2:3
Lijnvoetbal 1:2
Poortenspel
Schot in de roosspel
Scoorspel
Chaos Pingelspel
Douanespel
Dribbelspel
Partijspel 4:4
Partijspel 4:4 Breed veld
Partijspel 4:4 Lang veld
Partijspel 4:4 Aansluiten

Pingelvorm
Pingelvorm
Pingelvorm / Scoorvorm
Scoorvorm
Pingelvorm
Samenwerkingsvorm
Samenwerkingsvorm
Samenwerkingsvorm
Scoorvorm
Scoorvorm
Scoorvorm
Pingelvorm / Scoorvorm
Pingelvorm
Pingelvorm
Partijvorm
Partijvorm
Partijvorm
Partijvorm
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Legenda

Pylon

Richting van de bal

Verdediger

Looprichting van de speler

Aanvaller

Dribbel

Neutrale speler

Richting van de bal

Bal

Richting van de bal

Doel

Richting van de bal

Hesje(s)

Veldoverzicht woensdagmiddagtraining

Samenwerkings
vorm

Scoorvorm

Pingelvorm

PartijVorm
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Oefeningen
a. Oversteekspel
Materiaal
•
•
•
•

9 pionnen
1 verdediger
Min 3 aanvallers
8 ballen

•

1 Hesje (voor verdediger)

Overzicht

5
meter

Spelregels
•
•
•
•
•
•
•

3 spelers starten met dribbelen naar de overkant
De verdediger probeert de bal weg te tikken of af te
pakken
De aanvaller moet de bal in de ‘sloot’ stilleggen
De aanvallers dribbelen via de gang terug
Wanneer de verdediger de bal weg tikt of afpakt,
gaat de aanvaller in het midden
De aanvaller mag ook terug
Links en rechts buiten de lijnen mag niet, de
aanvaller wordt verdediger

10
meter

Leermomenten
Voor de pingelaars:
• Elke stap de bal raken(baas over de bal)
• Kijken waar de afpakker staat en andere weg zoeken
Voor de afpakker:
• In het midden van de straat starten
•
Naar de pingelaars toe gaan

15 meter
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b. Pingelspel
Materiaal
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht

12 pionnen
16 grote pionnen
4 verdedigers
4 aanvallers
8 ballen
4 Hesjes
2 veldjes!

Spelregels
•
•
•
•

De aanvaller probeert te scoren door te dribbelen
door de goaltjes.
Is er gescoord, dan wisselt degene die heeft
gescoord.
Er wordt ook gewisseld nadat de verdediger 2
tegenstanders heeft gehad.
Bal uit, is bij je eigen lijn beginnen.

15
meter

Leermomenten
Voor de pingelaars:
• Elke stap de bal raken(baas over de bal)
• Tempo maken
Voor de afpakker:
• In het midden van het veld starten
•
Naar de pingelaars toe gaan

10 meter
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c. Buurmanspel
Materiaal
•
•
•
•
•

Overzicht

2 doelen 3 x 1 meter
6 pionnen
1 verdediger
7 aanvallers
4 ballen

Spelregels
•
•
•
•

De aanvaller dribbelt op en probeert te scoren op 1
van de doelen.
De verdediger probeert deze bal te onderscheppen.
Vervolgens wordt de aanvaller verdediger.
De verdediger haalt de bal op en gaat om het veld
terug naar de begin plek.

20
meter

Leermomenten
Voor de aanvaller:
• Juiste moment schieten
• Juiste goal kiezen
Voor de verdediger:
• Bal onderscheppen
• Keuze maken, kijken waar de aanvaller schiet

20 meter
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d. Penaltyspel
(Dit spel dient meerdere keren uitgezet te worden, afhankelijk van het aantal spelers)
Materiaal
Overzicht
•
•
•
•
•

1 pupillengoal
12 pionnen
1 ‘keeper’
7 aanvallers
7 ballen

Spelregels
•
•
•
•
•

15
meter

De aanvaller schiet vanaf de eerste lijn, wanneer hij
scoort mag hij een lijn naar achteren.
Heeft de aanvaller gemist, moet hij de volgende
beurt naar voren.
Na elk schot, wordt de aanvaller ‘keeper’
De ‘keeper’ neemt de bal mee, en sluit aan bij de
wachtende.
De eerste lijn is vanaf 5 meter, daarna 7 meter,
daarna 9 meter.

Leermomenten
Voor de aanvaller:
• Traptechniek(standbeen naast de bal, met de
binnenkant schieten, met de wreef schieten)

10 meter
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e. Heen-en-weerspel
Materiaal
•
•
•
•

Overzicht

24 pionnen
4 blauwe aanvallers
4 gele aanvallers
4 ballen

Spelregels
•
•
•

De blauwe speler probeert bij zijn medespeler de bal
door het poortje te spelen.
Daarna is de andere partij die precies hetzelfde doet,
enz.
Er wordt op 2 veldjes gespeeld

3
2
4
1

10
meter

Leermomenten
Voor de aanvaller:
• Mikken met passen
• Passtechniek

10 meter
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f. Lijnvoetbal 2:2
Materiaal
•
•
•
•
•
•

6 pionnen
4 verdediger
4 of 5 aanvallers
3 ballen
4 Hesjes (voor verdediger)
4 of 5 Hesjes (voor aanvallers)

Overzicht

Doellijn

Spelregels
De balbezittende partij
probeert via samenspel aan de
overkant te scoren door de bal over de doellijn te dribbelen
De tegenpartij
probeert dit te voorkomen en ook te
scoren.
Spelregels en regelingen
• Bal in spelen op de doellijn.
• Bal zijkant uit is ingooien. Let op uitvering bal in de
nek en op de lijn staan en niet springen !
• Bal over de doellijn is inspelen of corner
• Scoren is over de lijn dribbelen en daarna stoppen
met de voet op de bal!

15
meter

Leermomenten
Voor de pingelaars:
• Elke stap de bal raken(baas over de bal)
• Kijken waar de afpakker staat en andere weg zoeken
Voor de verdedigers:
• Naar de pingelaars toe gaan.

Doellijn

20 meter
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g. Lijnvoetbal 2:3
Materiaal
•
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht

6 pionnen
4 hoge pylonen
2 verdedigers
2 aanvallers
1 neutrale speler
3 ballen
2 Hesjes (voor verdedigers)
2 Hesjes (voor aanvallers)

1 meter

Spelregels
De balbezittende partij probeert via samenspel te scoren door
de bal over het scoringsvak van de tegenstander in te
dribbelen en in het vak te stoppen.
• Bal aan de zijkant uit is intrappen.
• De aftrap is vanuit het midden; na elke score de bal
op de lijn uitnemen.
• De partij ongebonden speler mag aan beide zijden
scoren.
• Na ongeveer vier minuten wordt er gewisseld van
neutrale speler.

20 meter

Leermomenten
Voor de aanvallers:
• Vrijstaande medespelers vinden
•
Ploeggenoten buiten bereik van de tegenstander
aanspelen
Met en zonder bal in de vrije ruimtes lopen
•
•
De bal afschermen door tussen een tegenstander en
de bal te gaan staan
•
Als je de bal hebt maak je het veld (spekje) groot
Voor de verdedigers:
•
Als je de bal niet hebt maak je het veld (spekje) klein
•
Zodanig positie kiezen dat speellijnen en de
scoringslijn snel afgesloten kunnen worden

1 meter
12 meter
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h. Lijnvoetbal 1:2
Materiaal
•
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht

1 doel 3 x 1 meter
6 pionnen
2 hoge pylonen
2 verdedigers
2 aanvallers
3 ballen
2 Hesjes (voor verdedigers)
2 Hesjes (voor aanvallers)

1 meter

Spelregels
De balbezittende partij probeert via samenspel te scoren door
de bal over het scoringsvak van de tegenstander in te
dribbelen en in het vak te stoppen. De verdediger kan scoren
door de bal te onderscheppen en te scoren op doel.
• Bal aan de zijkant uit is ingooien.
• De aftrap is vanaf het doel.
• Na iedere lijnscore wordt er gewisseld van
verdediger.

15 meter

Leermomenten
Maak een opstelling:
• Vrijstaande medespelers vinden
•
Ploeggenoten buiten bereik van de tegenstander
aanspelen
Met en zonder bal in de vrije ruimtes lopen
•
•
De bal afschermen door tussen een tegenstander en
de bal te gaan staan
•
Als je de bal hebt maak je het veld “groot”
•
Als je de bal niet hebt maak je het veld “klein”
Zodanig positie kiezen dat speellijnen en de
•
scoringslijn snel afgesloten kunnen worden

8 meter
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i. Poortenspel
Materiaal
•
•
•

Overzicht

12 pionnen
8 spelers of even aantal.
4 ballen

Spelregels
•
•
•
•

Speel de bal tussen de “poort” door.
Stop de bal met de onderkant van de voet
Wie het eerst 5x goed mikt heeft gewonnen.
Na 3 minuten doorschuiven.

15
meter

Leermomenten
•
•
•
•
•
•

Standbeen naast de bal
Schuin achter de bal gaan staan.
Neem een korte aanloop +/- 1 a2 meter
Binnen kant voet schieten.
Goed kijken
Bal stoppen met binnenkant voet.

5 meter 3x

20 meter
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j. Schot in de roosspel
Materiaal
•
•
•

Overzicht

16 pionnen
8 spelers
8 ballen

4
5 meter

Spelregels

5

Vanaf de plek tussen de markeringshoedjes probeert men de
bal in het vierkant (het scoorvak) te schieten

3

-Spelregels en regelingen
•
•
•

•
•

De bal moet bij het markeringshoedje stilliggen voor
het schieten
Er is een punt gescoord wanneer de bal blijft
stilliggen in het scoorvak
Wanneer de bal stilligt, mag die uit het scoorvak
worden gehaald door de speler aan de overkant, die
daarna een poging doet.
De speler die het eerst drie punten heeft gescoord, is
winnaar.
Het spel begint daarna opnieuw .Links en rechts
buiten de lijnen mag niet.

Leermomenten
•
•
•
•

Bij het schieten standbeen naast de bal.
Schiet met de binnenkant van de voet.
Lichaam over de bal. (al blijft laag)
Snel lopen naar de overkant en weer aansluiten.

6
2
15 meter
7

1

5 meter

8

15 meter
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k. Scoorspel
Materiaal
•
•
•
•
•
•

Overzicht
4

12 “hoge”pionnen
6 “lage”pionnen
4verdedigers
4 aanvallers
8 ballen
8 Hesjes 2 kleuren

3
Spelregels

3

2
•
•
•
•
•
•

Spelers mogen niet over de middenlijn komen.
De bal mag alleen laag naar de overkant worden
gespeeld.
Wanneer er vier pionnen om zijn dan stopt het spel.
Er mogen 2 spelers de bal onderscheppen,niet over
de middellijn!
De aanvaller mag ook terug
Is de bal aan de zijkant uit speel / breng de bal dan
vanaf achter lijn weer in!

Leermomenten
•
•
•

2

10
meter

1
1

Goed kijken waar de afpakker staat.
Niet te lang wachten
Schiet met de binnenkant van de voet .

15 meter
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l. Chaos pingelspel
Materiaal
•
•
•
•

18 pionnen
1 verdediger
Min 3 aanvallers
8 ballen

•

1 Hesje(voor verdediger)

Overzicht

Spelregels
Er zijn twee tweetallen. Van elk tweetal verdedigt een speler
het doel, terwijl de andere speler probeert te scoren bij het
andere tweetal aan de overkant.
•

•
•

Tweetal spreekt met elkaar af wie het doel verdedigt
en wie aanvalt. Als er een doelpunt is gescoord,
wordt er binnen beide tweetallen van taak gewisseld.
Start met de bal vanuit het midden. Je mag bij het
andere tweetal scoren.
De bal wordt uitgenomen bij het doel waar gescoord
is. Dit gebeurt door het tweetal dat in de “wacht”
stond

10
meter

Leermomenten
Voor de pingelaars:
• De bal elke stap raken.(dribbel)
• Kijk goed welk doel vrij is
• Kijk waar de afpakker staat.
Voor de afpakker
• Ga naar de bal en pak hem af
• Dek het doel zo goed mogelijk af.

15 meter
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m. Douanespel
Materiaal
•
•
•
•

15 pionnen
2 verdedigers
6 aanvallers
6 ballen

•

2 Hesjes(voor verdediger)

Overzicht

Spelregels
Er zijn twee tweetallen. Van elk tweetal probeert 1 speler om
de pion heen te dribbelen.
• Voor elke dribbel krijgt het team 1 punt
• De verdedigers proberen zo min mogelijk goede
dribbels tegen te krijgen
• Per tweetal start je om de beurt
• Na 2 minuten wisselen

Leermomenten
Voor de pingelaars:
• De bal elke stap raken.(dribbel)
• Maak een kap beweging, zo ben je sneller terug
• Kijk waar de afpakker staat.
Voor de afpakker
• Ga naar de bal en pak hem af
• Kies een aanvaller uit waar je bij kan

20
Circuittraining Enter Vooruit

n. Dribbelspel
Materiaal
•
•
•

Overzicht

7 pionnen
8 speler
8 ballen

Spelregels
•
•
•
•

•

•

Dribbelen elke stap de bal raken.(blijven bewegen)
Bij het teken ” JA “gaan zitten op de bal. Let op eerst
de bal toppen met de onderkant van de schoen
Bij het teken “NEE” gaan we dribbelen op de bal
totdat de trainer zegt dat we verder gaan dribbelen.
Bij het teken “NEUSJE” gaan de spelers de bal
stoppen met de onderkant van de schoen en gaan ze
met de neus de bal aanraken.
Spelers gaan op de lijnen van het vierkant staan en
gaan op het teken van de trainer naar de middenpion
dribbelen als ze daar aankomen zetten ze de voet op
de bal en nemen hem achterwaarts weer mee
Wissel deze oefeningen evenredig af binnen de
gestelde tijd.

20 meter

Leermomenten
Voor de pingelaars:
• Elke stap de bal raken(baas over de bal)
• Probeer om je heen te kijken(over de bal)
• Blijf niet zitten op de bal.
• Sta snel op na het “NEUSJE”
• Dribbel met link en recht
• Raak de bal met de binnen en buitenkant van de
voet.

20 meter
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o. Partijspel 4:4
Materiaal
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht

2 doelen 3 x 1 meter
6 pionnen
4 verdediger
4 aanvallers
3 ballen
4 Hesjes (voor verdedigers)
4 Hesjes (voor aanvallers)

Spelregels
Twee partijen van vier spelers spelen tegen elkaar. Er wordt
zonder keeper gespeeld:
• Bal aan de zijkant uit is ingooien. Let goed op de
uitvoering (bal in de nek op de lijn staan en niet
springen!)
• De aftrap is vanuit het midden; na elke score de bal
bij het doel uitnemen om ruit te formeren.
• Bij de doellijn mag zowel worden ingetrapt als
ingedribbeld. Of er wordt een Hoekschop genomen.

30 meter

Leermomenten
Maak een opstelling:
• Maak spekje zie tekening .
• Veel pingelen.
•
Naar de pingelaars toe gaan
Als je de bal hebt maak je het veld “groot”
•
•
Als je de bal niet hebt maak je het veld “klein”

20 meter
22
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p. Partijspel 4:4 Breed veld
Materiaal
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht

4 doelen 2 : 2 meter
6 pionnen
4 verdedigers
4 aanvallers
3 ballen
4 Hesjes Geel (voor verdedigers)
4 Hesjes Blauw (voor aanvallers)

Spelregels
Twee partijen van vier spelers spelen tegen elkaar. Er wordt
zonder keeper gespeeld:
• Bal aan de zijkant uit is ingooien. Let goed op de
uitvoering (bal in de nek op de lijn staan en niet
springen!)
• De aftrap is vanuit het midden; na elke score de bal
bij het doel uitnemen.
• Bij de doellijn mag zowel worden ingetrapt als
ingedribbeld. Of er wordt een hoekschop genomen.

20
meter

Leermomenten
Maak een opstelling:
• Maak spekje zie tekening .
• Veel pingelen.
•
Naar de pingelaars toe gaan
Als je de bal hebt maak je het veld “groot”
•
•
Als je de bal niet hebt maak je het veld “klein”

40 meter
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q. Partijspel 4:4 Lang veld
Materiaal
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht

2 doelen 3 x 1 meter
6 pionnen
4 verdediger
4 aanvallers
3 ballen
4 Hesjes Geel (voor verdedigers)
4 Hesjes Blauw (voor aanvallers)

Spelregels
Twee partijen van vier spelers spelen tegen elkaar. Er wordt
zonder keeper gespeeld:
• Bal aan de zijkant uit is ingooien. Let goed op de
uitvoering Bal in de nek op de lijn staan en niet
springen!
• De aftrap is vanuit het midden; na elke score de bal
bij het doel uitnemen.
• Bij de doellijn mag zowel worden ingetrapt als
ingedribbeld. Of er wordt een Hoekschop genomen.

30
meter

Leermomenten
Maak een opstelling:
• Maak spekje zie tekening .
• Veel pingelen.
•
Naar de pingelaars toe gaan
Als je de bal hebt maak je het veld “groot”
•
•
Als je de bal niet hebt maak je het veld “klein”

15 meter
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r. Partijspel 4:4 Aansluiten
Materiaal
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht

2 doelen 3 x 1 meter
6 pionnen
4 verdediger
4 aanvallers
3 ballen
4 Hesjes Geel (voor verdedigers)
4 Hesjes Blauw (voor aanvallers)

Spelregels
Twee partijen van vier spelers spelen tegen elkaar. Er wordt
zonder keeper gespeeld:
• Bal aan de zijkant uit is ingooien. Let goed op de
uitvoering Bal in de nek op de lijn staan en niet
springen!
• De aftrap is vanuit het midden; na elke score de bal
bij het doel uitnemen.
• Bij de doellijn mag zowel worden ingetrapt als
ingedribbeld. Of er wordt een hoekschop genomen.
• Er kan pas gescoord worden, wanneer het hele team
over de middellijn is.
• Als er een verdediger op de andere helft blijft
hangen, telt het doelpunt dubbel.

30 meter

Leermomenten
Maak een opstelling:
• Maak spekje zie tekening .
• Veel pingelen.
•
Naar de pingelaars toe gaan
•
Als je de bal hebt maak je het veld “groot”
•
Als je de bal niet hebt maak je het veld “klein”

20 meter
25
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Materiaaloverzicht
Oef

Progno
se
aantal
nodig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Totaal

8

8

4

7

4

3

3

3

4

8

8

8

6

8

3

3

3

3

94

50

9

12

6

12

24

6

6

6

12

16

6

18

15

7

6

6

6

6

179

80

4

2

34

16

10

10

1

3
(+1
pup)

2/1

2x2

65 in
2
kleur
en

35

Mat.

16

12

(2x2)
2

4

2

2

(3x1)
2

1

1
pup

4

1x4
+
1x5

2x2

2x4

1

2

2x4

2x4

2x4

2x4
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Regels
Bij elke training horen ook regels. Zo ook bij dit circuitmodel. Hieronder worden deze regels
beschreven.
Regels voor de spelers:
• Elke speler staat 5 minuten voor aanvang van de training, omgekleed op het veld;
• Wanneer de trainer uitlegt, zijn de spelers stil;
• Je maakt niets stuk, je doet een ander geen pijn, je doet jezelf geen pijn!
• Gaat de wisseltoeter (fluitje), dan leggen de spelers de spullen neer waar ze vandaan
komen;
• Vervolgens wachten de spelers tot de trainer zegt dat ze naar de volgende oefening
mogen.
Regels voor de trainer:
• Elke trainer staat een kwartier voor aanvang van de training op het veld;
• Elke trainer houdt bij aanvang van de training de presentielijst bij;
• De trainer houdt de regels voor de spelers in de gaten;
• De trainer zorgt dat het materiaal na elke wisseling weer op de juiste plek is beland;
• De trainer zorgt voor een snelle wisseling en opstart van de activiteit;
• Na elke training worden de materialen gecontroleerd met de materiaalkaart.
Regels voor de ouders:
• De ouders zorgen ervoor dat de spelers 5 minuten voor aanvang van de training,
omgekleed op het veld staan;
• De ouders mogen NIET op het veld komen, ook niet tijdens de wisseling;
• Er mag alleen positief worden aangemoedigd!
• Na elke training wordt er gedoucht door de spelers, de ouders begeleiden hun
kinderen.
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Planning Circuittraining
Planner Circuittraining Enter Vooruit - 2009 - 2010
Weeknr
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pingelvorm

Scoorvorm

Samenw erkingsvorm

Partijvorm
Pingelvorm
Oversteekspel
Buurmanspel
Pingelspel
Heen- en W eerspel
Chaos Pingelspel
Douanespel
Dribbelspel

Scoorvorm
Buurmanspel
Poortenspel
Schot in de Roosspel
Scoorspel
Chaos Pingelspel
VAKANTIE
VAKANTIE

VAKANTIE
VAKANTIE

VAKANTIE
VAKANTIE

VAKANTIE
VAKANTIE

Samenw erkingsvorm
Lijnvoetbal 2:2
Lijnvoetbal 2:3
Lijnvoetbal 1:2

Partijvorm
Partijspel 4:4
Partijspel 4:4 Breed veld
Partijspel 4:4 Lang veld
Partijspel 4:4 Aansluiten

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE
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12 meter
1 meter
20 meter
12 meter

Planning Techniektraining
Planner Techniektraining Enter Vooruit - 2009 - 2010
Weeknr
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Balgevoel
Dribbelen
Vooruit en achteruit rollen met voetzool
Met de voetzool terug en vooruitduwen
Zijwaarts lopend met de voetzool meenemen
Met voetzool s chuin vooruit s pelen
Onderkant voet op bal en vooruits pelen
andere voet
Idem, maar nu achterlangs
De bal met de voetzool afrollen
Zijwaarts afrollen
Met binnenkant voet s chuin vooruit
afrollen

VAKANTIE
VAKANTIE

VAKANTIE
VAKANTIE

VAKANTIE
VAKANTIE

Basisbew egingen
De bal voorlangs spelen met binnenkant voet
De bal voorlangs spelen met punt van de voet
Overs tap basis bewegingen
Terughalen en meenemen andere been
Snel voetenwerk
Tuss entikken binnenkant voet
Zijwaarts de bal meenemen
Overs tap om de bal
Van binnen naar buiten afrollen
Afrollen
Halve draaien
Kappen met binnen- en buitenkant voet
Afrollend kappen
Overs tap (halve draai)
Met voetzool terug en met buitenkant
zelfde voet meenemen
Schijn- en passbew egingen
Schaarbeweging
Uitvalstap
Overs tap en de bal zijwaarts meenemen

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

29
Circuittraining Enter Vooruit

Bijlage IX

Hulpmiddelen

- BMI index voor Jongens en Meisjes
- Beoordelingsormulier spelers
- Feedback formulier
- Shuttlerun test (lijst / schema)
- Trainingsformulier Enter Vooruit

Beleidsplan 2018-2023

Speler Beoordelings Formulier Jeugd JO19 t/m JO8

Naam Speler:
Geb.Datum:
Team:
Positie:
Niveau / Klasse:
Kwotering: 1. Onvoldoende

Naam Evalutaor:
Datum Evaluatie:
Functie Evaluator:

2. Matig

3. Voldoende

Balbezit
1.Postitiespel

4. Goed

5. Uitstekend

Balbezit
Vrijlopen:
Steunen:
Taakovername
Korte passing
Lange passing

Re:
Re:

Li:
Li:

Op lage bal
Op hoge bal

Re:
Re:

Li:
Li:

4. Dribbelen & Drijven

Dribbelen
Drijven

Re:
Re:

Li:
Li:

5. Doelgerichtheid

Dichtbij
afstand

Re:
Re:

Li:
Li:

Balverlies
1. In functie van de bal

Balverlies
Interceptie
Afschermen

Re:
Re:

Li:
Li:

Hoofd:
Hoofd:

2. In functie van tegenspeler aan de bal

Jagen op de Bal
Duel (Tackle/Sliding)
Remmend Wijken

Re:

Li:

Hoofd:

2. passing (in beweging)

3. Balcontrole

3. In functie van tegenspeler zonder bal

Korte Dekking

4. In functie van tegenspeler dichtbij de bal

Rugdekken

Omschakeling Balbezit --> Balverlies
1. Positiespel na balverlies medespeler

Omschakeling Balbezit --> Balverlies
Druk - Knijpen - Kantelen

2. Positiespel na persoonlijk balverlies

Druk - Knijpen - Kantelen

Omschakeling Balverlies --> Balbezit
1. Positiespel na balverovering medespeler

Omschakeling Balverlies --> Balbezit
Vrijlopen - Uitwaaien

2. Actie aan de bal na persoonlijke balverovering

Balbezit of Actie

Fysieke Paraatheid

Wedstrijdmentaliteit

1. Startsnelheid

1. inzet - motivatie - beleving

2. Loopsnelheid

2. Zelfvertrouwen - durf - lef

3. Wendbaarheid

3. Sportiviteit

4. Uithoudingsvermogen

4. Autoriteit - coaching

5. Duelkracht

5. Concentratie

6. Sprongkracht

6. Emotionele Stabiliteit

7. Trapkracht
8. Werpkracht

Re

Li

Hoofd:

Hoofd-Borst

Feedbackformulier

Feedbackformulier

Trainers / leiders pupillen (welpen t/m -11)

Trainers / leiders pupillen (welpen t/m -11)

Wedstrijd:
Datum:
Naam beoordelaar:
Naam trainer:
Namen leiders:
De wedstrijdbespreking:
- uitleg in duidelijke taal:
- opbouw is logisch:
- motiveert en stimuleert spelers:
- betrekt spelers bij bespreking:

Gespeelde formatie:
Spelers:

ONVOLDOENDE

MATIG

VOLDOENDE

GOED

ZEER GOED

ONVOLDOENDE

MATIG

VOLDOENDE

GOED

ZEER GOED

ONVOLDOENDE

MATIG

VOLDOENDE

GOED

ZEER GOED

Tops:
Tips:
De voorbereiding:
- team is op tijd op het veld
- gezamenlijke warming-up
- ballen / hoedjes zijn aanwezig
Tops:
Tips:
Het team:
- beleeft plezier aan de wedstrijd:
- is gelijk van niveau:
- speelt in een formatie:
- kleding en tenue zijn in orde:
- komt gemaakte afspraken na:

Tips:

Tops:
Tips:
De trainer / leider:
- coached vanuit een positieve insteek:
- houdt een wedstrijdbespreking:
- coacht op niveau van het team:
- kleding en tenue zijn in orde:
- motiveert en stimuleert spelers:
- spreekt ouders zonodig aan:
Tops:
Tips:

Naar aanleiding van de wedstrijd:
Tops:

ONVOLDOENDE

MATIG

VOLDOENDE

GOED

ZEER GOED

Interval Shuttle Run Test

km/h

trap

tot trap

lengtes
gelopen

Samengestelde
afstand (m)

15 seconden
rust na trap

tijd (sec)
1 lengte

10
10
11
11
12
12
13
13
13,5
13,5
14
14
14,5
14,5
15
15
15,5
15,5
16
16
16,5
16,5
17
17
17,5
17,5
18
18
18,5
18,5
19
19
19,5
19,5
20
20

1
5
9
13
18
23
28
33
39
44
50
56
62
68
74
80
86
92
99
105
112
119
126
133
140
147
155
162
170
177
185
193
201
209
217
225

4
8
12
17
22
27
32
38
43
49
55
61
67
73
79
85
91
98
104
111
118
125
132
139
146
154
161
169
176
184
192
200
208
216
224
233

4
4
4
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
7
7
7
7
7
7
8
7
8
7
8
8
8
8
8
8
9

80
160
240
340
440
540
640
760
860
980
1100
1220
1340
1460
1580
1700
1820
1960
2080
2220
2360
2500
2640
2780
2920
3080
3220
3380
3520
3680
3840
4000
4160
4320
4480
4660

4
8
12
17
22
27
32
38
43
49
55
61
67
73
79
85
91
98
104
111
118
125
132
139
146
154
161
169
176
184
192
200
208
216
224
233

7,20
7,20
6,55
6,55
6,00
6,00
5,54
5,54
5,33
5,33
5,14
5,14
4,97
4,97
4,80
4,80
4,65
4,65
4,50
4,50
4,36
4,36
4,24
4,24
4,11
4,11
4,00
4,00
3,89
3,89
3,79
3,79
3,69
3,69
3,60
3,60

www.homeware.be i.s.m Joost Desender

Where soccer comes together!

INTERVAL SHUTTLE RUN TEST (Jeugd EV)
Team:
Weer/Temp:
TestDatum:
Kleding/schoeisel:
Naam:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gb. datum:

Lengte (m):

Gewicht (KG): Trap (max):

HF pols voor/na test: (15secX4)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Opmerkingen/klachten/stop reden test:

Interval Shuttle Run Test: Praktische opstelling

De zwarte spelers:
Noteren de HFStart en
HFStop bij elke pauze
van 15 sec.

De rode spelers:
Voeren de ISRT test uit

www.homeware.be i.s.m Joost Desender

Where soccer comes together!

Trainingsformulier

Enter Vooruit
Groep:

Datum:

Traning nr.:

Organisatie

Bijzonderheden

Doelstelling:
Inhoud / Methodiek

Materiaal
Ballen:
Pylonen:
Hesjes:
Overige:

Coaching

Bijlage X

Beleidsplan 2018-2023

Jaarkalender / Jaarplanning

Jaarplanning Activiteiten Jeugd Enter Vooruit
Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering VZJ

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Vergadering JTC

Overleg STC-JTC

Overleg 1-trainers
lichting

Evaluatie 'overige'
trainers

Overleg 1-trainers
lichting

Overleg STC-JTC

Kennismaking
(trainingen) nieuwe
lichtingen

Ouderavond

Overleg 1-trainers
lichting

Overleg JTC-STC

Overleg 1-trainers
lichting

Evaluatie betaalde
trainers

Start indeling
volgend seizoen

L&T-vergadering

Concept indeling
volgend seizoen

Concept L&T volgend
seizoen

Bekendmaking
indeling na laatste
comp.wedstrijden

Evaluatie trainers

Oefenprogramma
volgend seizoen

L&T-vergadering

Start
oudercommissie

L&T vergadering
evaluatie start
seizoen

Bijeenkomst junioren
spelersraad

Bijeenkomst
oudercommissie

1-trainers volgend
jaar bekend /
vacatures plaatsen

Inventarisatie L&T
volgend seizoen

Bijeenkomst
oudercommissie

Bespreking concept
indeling L&T

Familiedag

Meisjestoernooi

Speeldagenkalender
volgend seizoen

Startavond

Inventarisatie
junioren spelersraad

Overleg
oefenprogramma
winterstop - WAC

WAC-activiteiten en
oefenprogramma
winterstop bekend

Inventarisatie
mogelijke
kampioenen

Stageplekken
volgend seizoen
circuittrainingen
aangeven ROC

Bijeenkomst junioren
spelersraad

L&T-vergadering

Jaarplanning volgend Begeleiden nieuwe
seizoen bijwerken
L&T

Evaluatie
jeugdbeleidsplan

Inventarisatie
mogelijke
kampioenen

Inleveren en
inventarisatie
materiaal

Vullen
spelervolgsysteem
dotcomclub met
gegevens volgend
seizoen

Uitgifte materialen

Inventariseren TCcursussen / tijdig
aanmelden

Afmeldingen?
Redenen
inventariseren

Inschrijven teams
KNVB volgend
seizoen

L&T volgend seizoen
bekend

Zwaluwentoernooi

Evt. ouderavond

Bijeenkomst junioren
spelersraad

Feestavond JB-JTC

Start organisatie
meisjestoernooi

Start
techniektrainingen

Opgave toernooien

Bijlage XI

Beleidsplan 2018-2023

Warming up/Pass en trapvorm na warming up

De11+

Een compleet warming-up programma

Deel 1 & 3
A

A

} 6m

Deel 2

B
!

A: Hardlopen
B: Jog terug

ORGANISATIE
OP HET
VELD
A: Running
exercise

B

Het parcours bestaat uit 6 paren evenwijdig geplaatste dopjes,
ong. 5-6 m uit elkaar. B: Jog back
Twee spelers starten tegelijk vanaf het eerste paar, joggen langs
de binnenzijde van de dopjes en doen onderweg de
verschillende oefeningen. Na het laatste dopje rennen ze langs
de buitenkant terug. Op de terugweg kan de snelheid verder
worden opgevoerd naarmate de warming-up vordert.

1,2,3 LOPEN

DEEL 1 DYNAMISCHE LOOPVORMEN

1

RECHT VOORUIT

Jog naar het laatste dopje. Zorg dat je je bovenlichaam rechtop
houdt. Heup, knie en voet vormen een rechte lijn. Laat je knie
niet naar binnen knikken. Ren op de terugweg iets sneller.
2 sets.

2

HEUP UITDRAAIEN

Jog naar het eerste dopje, stop en breng je knie voorwaarts
omhoog. Draai je knie naar buiten en zet je voet neer. Herhaal
de oefening bij het volgende dopje met het andere been.
Herhaal tot je aan de andere kant van het veld bent gekomen.
2 sets.

3

HEUP NAAR BINNEN DRAAIEN

Jog naar het eerste dopje, stop en breng je knie zijwaarts
omhoog. Draai je knie naar binnen en zet je voet neer. Herhaal
bij het volgende dopje de oefening met het andere been.
Herhaal tot je aan de andere kant van het veld bent gekomen.
2 sets.

4,5,6 LOPEN

DEEL 1 DYNAMISCHE LOOPVORMEN

4

OM PARTNER HEEN

Jog naar het eerste dopje. Shuffle zijwaarts naar je partner,
shuffle een hele cirkel om elkaar (zonder dat je van kijkrichting
verandert) en shuffle vervolgens terug naar het eerste dopje.
Herhaal tot je aan de andere kant van het veld bent gekomen.
2 sets.

5

SCHOUDERCONTACT

Jog naar het eerste dopje. Shuffle zijwaarts naar je partner.
Spring in het midden naar elkaar toe om schouder-schoudercontact te maken. Land op beide voeten met je heupen en knieën
gebogen. Shuffle terug naar het eerste dopje. Herhaal tot je aan
de andere kant van het veld bent gekomen. 2 sets.

6

ACCELEREREN & DECELEREREN

Ren snel naar het tweede dopje en ren vervolgens achteruit
terug naar het eerste dopje; houd daarbij je heupen en knieën
licht gebogen. Ren steeds twee dopjes naar voren en één terug
tot je aan de andere kant van het veld bent gekomen. 2 sets.

7 PLANK

DEEL 2 KRACHT · COÖRDINATIE · STABILITEIT

7.1

STATISCH

Startpositie: Ga op je buik liggen en ondersteun je bovenlichaam met je onderarmen. Ellebogen recht onder de schouders.
Oefening: Breng bovenlichaam, bekken en benen omhoog tot
je lichaam van hoofd tot voeten een rechte lijn vormt. Span buiken bilspieren aan en houd dit 20-30 seconden vast. 3 sets.
Belangrijk: Niet doorhangen in je schouders en heupen. Breng
je billen niet te ver omhoog.

7.2

WISSELEN VAN BEEN

Startpositie: Ga op je buik liggen en ondersteun je bovenlichaam
met je onderarmen. Ellebogen recht onder de schouders. Oefening:
Breng bovenlichaam, bekken en benen omhoog tot je lichaam van
hoofd tot voeten een rechte lijn vormt. Span buik- en bilspieren
aan. Til afwisselend elk been gedurende 2 sec. op. Herhaal dit
gedurende 40-60 seconden. 3 sets. Belangrijk: Niet doorhangen in
je schouders en heupen. Breng je billen niet te ver omhoog. Houd je
bekken stabiel en laat het niet opzij kantelen.

7.3

ÉÉN BEEN OMHOOG EN VASTHOUDEN

Startpositie: Ga op je buik liggen en ondersteun je bovenlichaam
met je onderarmen. Ellebogen recht onder je schouders. Oefening:
Breng bovenlichaam, bekken en benen omhoog tot je lichaam een
rechte lijn vormt. Span buik- en bilspieren aan. Til één been ongeveer
10-15 centimeter van de grond en houd dit gedurende 20-30 sec.
vast. Herhaal met andere been 3 sets. Belangrijk: Niet doorhangen
in je schouders en heupen. Breng je billen niet te ver omhoog. Houd
je bekken stabiel en laat het niet opzij kantelen.

8 ZIJWAARTSE PLANK

DEEL 2 KRACHT · COÖRDINATIE · STABILITEIT

8.1

STATISCH

Startpositie: Ga op je zij liggen met de knie van je onderste been
90 graden gebogen; steun op je onderarm en onderste been. De
elleboog van de ondersteunende arm staat recht onder je schouder.
Oefening: Breng bekken en bovenste been omhoog tot deze een
rechte lijn vormen met je schouder en houd dit 20-30 sec. vast.
Herhaal op andere zij. 3 sets. Belangrijk: Houd je bekken stabiel en
laat het niet naar beneden kantelen. Kantel schouders, bekken of
been niet naar voren of naar achteren.

8.2

HEUP OMHOOG & OMLAAG

Startpositie: Ga op je zij liggen met de beide benen gestrekt; steun
op je onderarm. De elleboog van de ondersteunende arm staat recht
onder je schouder. Oefening: Breng bekken en benen omhoog tot
je lichaam een rechte lijn vormt van de bovenste schouder tot de
bovenste voet. Laat je heupen naar de grond zakken en breng ze
weer omhoog. Herhaal gedurende 20-30 sec. Herhaal op andere zij.
3 sets. Belangrijk: Kantel schouders of bekken niet naar voren of
naar achteren. Laat je hoofd niet op je schouder rusten.

8.3

MET BEENLIFT

Startpositie: Ga op je zij liggen met de beide benen gestrekt; steun op
je onderarm en onderste been. De elleboog van de ondersteunende arm
staat recht onder je schouder. Oefening: Breng heup en benen omhoog
tot je lichaam een rechte lijn vormt van de bovenste schouder tot de
bovenste voet. Til je bovenste been omhoog en laat hem langzaam weer
zakken. Herhaal gedurende 20-30 sec. Herhaal op andere zij. 3 sets.
Belangrijk: Houd je bekken stabiel en laat het niet naar beneden kantelen. Kantel schouders of bekken niet naar voren of naar achteren.

9 HAMSTRINGS

DEEL 2 KRACHT · COÖRDINATIE · STABILITEIT

9.1

BEGINNER

Startpositie: Kniel en plaats je knieën op heupbreedte; een partner drukt
je enkels met beide handen stevig tegen de grond. Oefening: Kruis je
armen voor je borst. Leun langzaam naar voren, waarbij je je bovenlichaam
van hoofd tot knieën recht houdt. Wanneer je de houding niet langer kunt
vasthouden, laat je je voorzichtig in een opdrukhouding op je handen neerkomen. 3-5 herhalingen. Belangrijk: Duw je heupen goed naar voren om je
lichaam in een rechte lijn te houden. Doe de oefening
eerst langzaam, maar versnel zodra je voelt dat het goed gaat.

9.2

HALFGEVORDERD

Startpositie: Kniel en plaats je knieën op heupbreedte; een partner drukt
je enkels met beide handen stevig tegen de grond. Oefening: Kruis je
armen voor je borst. Leun langzaam naar voren, waarbij je je bovenlichaam
van hoofd tot knieën recht houdt. Wanneer je de houding niet langer kunt
vasthouden, laat je je voorzichtig in een opdrukhouding op je handen
neerkomen. 7-10 herhalingen. Belangrijk: Duw je heupen goed naar voren
om je lichaam in een rechte lijn te houden. Doe de
oefening eerst langzaam, maar versnel zodra je voelt dat het goed gaat.

9.3

GEVORDERD

Startpositie: Kniel en plaats je knieën op heupbreedte; een partner drukt
je enkels met beide handen stevig tegen de grond. Oefening: Kruis je
armen voor je borst. Leun langzaam naar voren, waarbij je je bovenlichaam
van hoofd tot knieën recht houdt. Wanneer je de houding niet langer kunt
vasthouden, laat je je voorzichtig in een opdrukhouding op je handen
neerkomen.12-15 herhalingen. Belangrijk: Duw je heupen goed naar voren
om je lichaam in een rechte lijn te houden. Doe de
oefening eerst langzaam, maar versnel zodra je voelt dat het goed gaat.

10 OP ÉÉN BEEN STAAN

DEEL 2 KRACHT · COÖRDINATIE · STABILITEIT

10.1

BAL VASTHOUDEN

Startpositie: Ga op één been staan, knie en heup licht gebogen en
houd de bal in beide handen. Oefening: Zorg dat je je evenwicht bewaart, span je rompspieren aan en houd je gewicht op de bal van je
voet. Houd 30 sec. vast en herhaal op het andere been. De oefening
kan zwaarder worden gemaakt door de hiel een beetje op te tillen
of door de bal rond je middel te bewegen en/of onder je andere knie
door. 2 sets op elk been. Belangrijk: Laat je knie niet naar binnen
knikken. Houd bekken horizontaal en laat het niet opzij.

10.2

BAL GOOIEN MET PARTNER

Startpositie: Ga op een afstand van 2-3 m op één been tegenover een partner staan. Oefening: Zorg dat je je evenwicht bewaart terwijl je de bal naar elkaar toe gooit. Span je rompspieren
aan en houd je gewicht op de bal van je voet. Houd dit 30 sec.
vol en herhaal op het andere been. De oefening kan zwaarder
worden gemaakt door de hiel een beetje op te tillen. 2 sets op
elk been. Belangrijk: Laat je knie niet naar binnen knikken.
Houd bekken horizontaal en laat het niet opzij kantelen.

10.3

STEL JE PARTNER OP DE PROEF

Startpositie: Ga op één been staan, op een armlengte van je
partner. Oefening: Zorg dat je je evenwicht bewaart door o.a. je
rompspieren aan te spannen terwijl jij en je partner om beurten
proberen elkaar in verschillende richtingen uit balans te duwen.
Houd dit 30 sec. vol en herhaal op het andere been. 2 sets op
elk been. Belangrijk: Laat je knie niet naar binnen knikken.
Houd bekken horizontaal en laat het niet opzij kantelen.

11 SQUATS

DEEL 2 KRACHT · COÖRDINATIE · STABILITEIT

11.1

OP DE TENEN

Startpositie: Ga met je voeten op heupbreedte staan, handen op je
heupen. Oefening: Buig langzaam je heupen, knieën en enkels tot
je knieën een hoek van 90 graden maken. Leun met je bovenlichaam
naar voren, rompspieren aangespannen. Strek je bovenlichaam,
heupen en knieën weer, en ga op je tenen staan. Vervolgens zak
je weer langzaam naar beneden en strek je je lichaam iets sneller.
Herhaal 30 sec. 2 sets. Belangrijk: Laat je knie niet naar binnen
knikken. Breng je bovenlichaam met een rechte rug naar voren.

11.2

LUNGES NAAR VOREN

Startpositie: Ga met je voeten op heupbreedte staan, handen
op je heupen. Oefening: Stap langzaam- in een gelijkmatig
tempo- naar voren uit. Buig je heupen en knieën langzaam tot
je voorste knie in een hoek van 90 graden staat. Je voorste knie
mag niet voorbij je tenen komen. Je achterste been steunt op de
bal van je voet. Doe 10 lunges met elk been. 2 sets.
Belangrijk: Laat je knie niet naar binnen knikken. Houd je
bovenlichaam rechtop en je bekken horizontaal.

11.3

HURKEN OP ÉÉN BEEN

Startpositie: Ga op één been staan, houd je partner losjes vast.
Oefening: Buig langzaam je knie, zo mogelijk tot een hoek van
90 graden, en ga weer rechtop staan. Laat je knie niet voorbij je
tenen komen. Buig langzaam en strek dan iets sneller. Herhaal
op het andere been. 10 hurkbewegingen op elk been. 2 sets.
Belangrijk: Laat je knie niet naar binnen knikken. Houd je
bovenlichaam naar voren gericht en je bekken horizontaal.

12 SPRINGEN

DEEL 2 KRACHT · COÖRDINATIE · STABILITEIT

12.1

VERTICALE SPRONGEN

Startpositie: Ga met je voeten op heupbreedte staan, handen op je heupen.
Oefening: Buig langzaam je heupen, knieën en enkels tot je knieën een hoek
van 90 graden maken. Leun met je bovenlichaam naar voren, rompspieren aangespannen. Laat je knieën niet voorbij je tenen komen. Houd dit 1 seconde vast en
spring dan zo hoog mogelijk terwijl je je hele lichaam recht houdt. Kom zachtjes
op de bal van je voeten neer. Let ook hier weer op de positie van je knieën ten opzichte van je tenen. Herhaal 30 sec. 2 sets. Belangrijk: Spring met beide voeten
tegelijk. Kom met gebogen knieën zachtjes op de bal van beide voeten neer.

12.2

ZIJWAARTSE SPRONGEN

Startpositie: Ga op één been staan. Buig je heupen, knie en enkel licht
en buig met je bovenlichaam naar voren, rompspieren aangespannen.
Oefening: Spring ongeveer één meter opzij van je standbeen op je andere
been. Kom zachtjes op de bal van je voet neer en buig je heupen, knie en
enkel. Laat je knie niet voorbij je tenen komen. Houd deze houding ongeveer
een seconde vast en spring daarna op het andere been. Herhaal 30 sec.
2 sets. Belangrijk: Laat je knie niet naar binnen knikken. Houd je bovenlichaam stabiel en naar voren gericht en je bekken horizontaal.

12.3

BOX SPRONGEN

Startpositie: Ga met je voeten op heupbreedte staan, stel je voor dat je
in het midden van een kruis staat. Oefening: Spring met beide benen
naar voren en achteren, zijwaarts en diagonaal over het kruis. Houd het
bovenlichaam licht naar voren gebogen, rompspieren aangespannen. Spring
zo snel en explosief mogelijk. Herhaal 30 sec. 2 sets.
Belangrijk: Land zachtjes op de bal van beide voeten. Buig heupen, knieën
en enkels bij het neerkomen. Laat je knie niet naar binnen knikken.

13,14,15 LOPEN

DEEL 3 DYNAMISCHE LOOPVORMEN

13

OVER HET VELD

Ren ongeveer 40 meter over het veld op 75-80% van je maximale snelheid en loop de resterende afstand rustig uit. Houd je
bovenlichaam rechtop. Heup, knie en voet vormen een rechte
lijn. Laat je knieën niet naar binnen knikken. Jog rustig terug.
2 sets.

14

LOOPSPRONGEN

Neem na enkele stappen 6-8 hoge loopsprongen met een hoge
knielift en loop daarna de resterende afstand rustig uit. Til de
knie van het voorste been zo hoog mogelijk op en zwaai de
tegenovergestelde arm langs het lichaam naar voren. Houd je
bovenlichaam rechtop. Land met gebogen knie op de bal van
je voet en veer door. Laat je knie niet naar binnen knikken. Jog
rustig terug. 2 sets.

15

VAN RICHTING WISSELEN

Jog 4-5 stappen recht naar voren. Zet het rechterbeen stevig
neer, verander van richting naar links en versnel weer. Sprint 5-7
stappen (op 80-90% van je maximale snelheid) voor je afremt, je
linkervoet stevig neerzet en naar rechts van richting verandert.
Laat je knie niet naar binnen knikken. Herhaal de oefening tot je
de andere kant van het veld hebt bereikt en jog terug. 2 sets.

STAND VAN DE KNIE

goed

fout

Speler 1 speelt speler 2 aan
Speler 2 kaats de bal op speler 1
Speler 1 speelt de bal op speler 3
Speler 3 kaats de bal op speler 2
Speler 2 speelt speler 4 aan
Speler 4 begint gelijk met speler 1.
Speler 4 speelt speler 5 aan
Speler 5 kaats de bal op speler 4
Speler 4 speelt de bal naar speler 6
Speler 6 kaats de bal naar speler 5
Speler 5 speelt de bal naar speler 1

Door wisselen gaat alsvolgt:
Speler 1 – speler 2
Speler 2 – speler 3
Speler 3 – speler 4
Speler 4 – Speler 5
Speler 5 – Speler 6
Speler 6 – speler 1

Variaties;
Speler 1 speelt naar speler 2
Speler 2 draait door en speelt speler 3 aan
Speler 3 draait door en speelt speler 4 aan
Speler 4 speelt speler 5 aan
Speler 5 draait door en speelt 6 aan
Speler 6 draait door en speelt speler 1 aan
Speler 1 speelt speler 3 aan
Speler 3 kaats de bal op speler 2
Speler 2 speelt speler 4 aan
Speler 4 speelt speler 6 aan
Speler 6 kaats de bal op speler 5
Speler 5 speelt speler 1 aan

Bijlage XII

Beleidsplan 2018-2023

Handboek Clubarbitrage Enter Vooruit

‘Arbitrage’
v.v. Enter Vooruit
Handboek
Oktober 2017
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Inleiding
Voor u ligt het ‘Handboek Arbitrage’ van v.v. Enter Vooruit. Een handleiding voor de vereniging om duidelijk te maken
wat het beleid is ten aanzien van verenigingsscheidsrechters.
Dit handboek is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen ARAG, de KNVB en v.v. Enter Vooruit. Een
samenwerking die is gebaseerd op een aantal duidelijke raakvlakken. Want zoals arbitrage staat voor ‘fair play’ op het
voetbalveld, staat ARAG voor juridisch ‘fair play’ in het dagelijks leven. Waarbij een goede kennis van de spelregels in
beide gevallen essentieel is voor een optimaal resultaat. Daarmee visualiseert de rol van de scheidsrechter de rol van
ARAG op welhaast logische wijze. En is er sprake van een natuurlijke match. Als official partner van de KNVB
scheidsrechters voelt ARAG zich dan ook nauw betrokken bij de arbitrage in het betaald voetbal én het
amateurvoetbal.
v.v. Enter Vooruit ziet het als uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van sportiviteit en respect in
het voetbal en daarbuiten. Vanuit die optiek willen wij de structuur, opleiding en organisatie van arbitrage vast leggen
in dit document. Met als belangrijk gereedschap dit ‘Handboek Arbitrage’. Hierin hebben wij in chronologische
volgorde aangegeven welke stappen we moeten zetten om tot ‘fair play’ te komen.
Hiertoe heeft v.v. Enter Vooruit een scheidsrechter commissie samen gesteld die geborgd wordt binnen de cultuur van
v.v. Enter Vooruit, waarbij voor een ieder duidelijk is wat de kanalen zijn waarlangs gecommuniceerd dient te worden
en waar men gemakkelijk de taken en verantwoordelijkheden van een ieder kan terug vinden.
Raymond Meilink
Scheidsrechterscoördinator v.v. Enter Vooruit
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1.

Stappenplan Arbitrage

In dit stappenplan is in chronologische volgorde aangegeven welke stappen we zetten om te komen tot een
gestructureerd beleid inzake onze verenigingsscheidsrechters.
Stap 2: Structuur
Aan het fundament voor de arbitrage binnen de vereniging moet een heldere structuur ten grondslag liggen. Een
basis waar het geheel een langere tijd op kan rusten en wat voor iedereen binnen de club duidelijkheid geeft. Er moet
structuur aangebracht worden.
Onderdelen:
1a: De visie over arbitrage
1b: Een organogram
1c: Profielschetsen; de taken en verantwoordelijkheden

Stap 3: Het werven van scheidsrechters
Het is belangrijk om als club continue aan werving van nieuwe scheidsrechters te doen. Consistentie hierin is het
sleutelwoord. Door de werving goed in kaart te brengen en hier de profielschetsen goed te hanteren, is de kans op
succes het grootst.
Onderdelen:
2a: Faciliteiten, wat krijgt men aangeboden van de club
2b: Vaststellen van de doelgroepen
2c: Informatiepakket voor kandidaat-scheidsrechters
2d: De benadering van doelgroepen en/of benaderbaar te zijn voor de doelgroep

Stap 4: Nieuwe verenigingsscheidsrechters op weg naar de eerste wedstrijd
Als de werving succes heeft gehad begint een nieuwe fase. De kandidaat- verenigingsscheidsrechters zijn
verenigingsscheidsrechter geworden. Er moet echter nog het nodige gebeuren om te zorgen dat zij zo goed mogelijk
voorbereid aan hun eerste wedstrijd kunnen beginnen.
Onderdelen:
3a: Introductie in de vereniging
3b: Basisattributen voor nieuwe verenigingsscheidsrechters
3c. Voorbereiding op en begeleiding tijdens de eerste wedstrijd

Stap 5: Organisatie
Het is goed om in kaart te brengen welke acties moeten worden ondernomen om de wedstrijden goed te laten leiden.
Dus vanaf het moment dat het wedstrijdprogramma bekend is tot het moment dat de taak van de
verenigingsscheidsrechter er op zit.
Onderdelen:
4a: Aanstellen verenigingsscheidsrechters
4b: Aanstellen Scheidsrechtersbegeleider
4c: Communiceren aanstellingen
4d: Afmelden van verenigingsscheidsrechters
4e: Heraanstellen verenigingsscheidsrechters
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Stap 6: Deskundigheidsbevordering
Ook het opleidingsprogramma moet een juiste invulling krijgen en stevig verankerd worden binnen de club. Dit zorgt
net zoals het wervingsprogramma voor continuïteit. Net zoals een voetballer traint om beter te worden, zo geldt dat
natuurlijk ook voor de arbitrage.
Onderdelen:
5a: Interne opleiding (binnen de club)
5b: Externe opleiding (buiten de club)
Stap 7: Carrièremogelijkheden verenigingsscheidsrechters
Binnen de vereniging moet een plan liggen over welke route de verenigingsscheidsrechters binnen en eventueel
buiten de club kunnen volgen op weg naar hun eigen top. Net zoals het opleidingsprogramma is de club hier
verantwoordelijk voor.
Onderdelen:
7a:
van onder de 8 tot ..............
7b:
hoe oud moet je minimaal zijn als verenigingsscheidsrechter
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2.

Structuur

Binnen v.v. Enter Vooruit zijn allerlei mensen druk bezig de zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Individueel of in
commissies. Daarbij moeten elke week weer tal van zaken worden geregeld. Eén daarvan is het aanstellen van
verenigingsscheidsrechters bij wedstrijden waarvoor de KNVB geen scheidsrechters aanstelt. En dat is vaak minder
eenvoudig dan het lijkt, zeker als je het goed wilt doen.
Zo moet je verenigingsscheidsrechters eerst werven en opleiden, voordat je ze kunt aanstellen. Ook moet je
nadenken over de wijze waarop de verenigingsscheidsrechters worden voorbereid op hun eerste wedstrijd, wie hun
aanspreekpunt (begeleiding) is, waar en hoe ze zich kunnen afmelden, etc. Kortom: het aanstellen van
verenigingsscheidsrechters vraagt nogal wat van de vereniging. En zoals altijd in het voetbal valt of staat het succes
met een goede basis.
Dat betekent in dit geval:
• een duidelijke plaats binnen de totale vereniging
• een goed doordachte organisatie
• een breed draagvlak
• duidelijkheid voor alle betrokkenen
• schriftelijk vastgelegde taken, verantwoordelijkheden, afspraken en procedures en vooral: een bruikbaar plan
voor de lange termijn
• een efficiënte overlegstructuur
Waaraan herken je nu een goede basis? In elk geval aan een organogram (schema van de scheidsrechters
organisatie) en profielschetsen van alle functies die daarin worden genoemd. De taken en verantwoordelijkheden van
alle betrokkenen moeten duidelijk omschreven zijn. En er moet een heldere visie komen wat nodig is bij arbitrage
binnen de vereniging. Daarbij kunnen we ons als vereniging onder meer het volgende afvragen:
-

Wat is de huidige situatie rondom arbitrage binnen onze vereniging?
Huidige situatie 2016:
Bij v.v. Enter Vooruit wordt door twee personen de scheidsrechters voor de zaterdag ingedeeld. De één doet
het voor de senioren inclusief de A-jeugd en de ander voor de overige jeugd.
Dit gebeurt door middel van mailen, Social Media en bellen naar de scheidsrechters. En het lukt iedere keer
weer om scheidsrechters te vinden voor de wedstrijden.
- Wat is de plaats van arbitrage binnen onze vereniging?
De arbitrage voor de jeugd is een onderdeel geweest vanuit de jeugd technische zaken zonder daar als
scheidsrechterscoördinator deel van uit te maken. Indien nodig kan op de jeugd technische zaken of het
bestuur worden teruggevallen. Voor de scheidsrechterscoördinator senioren kan worden teruggevallen op het
bestuur van de vereniging. De organisatie van de arbitrage is nu beschreven in bijgaand organogram.
- Welke faciliteiten/financiële middelen stellen we beschikbaar voor arbitrage?
Vrijwel iedere scheidsrechter binnen v.v. Enter Vooruit beschikt over een eigen tenue beschikbaar gesteld
door de vereniging. Dit tenue is in bruikleen en dient ingeleverd te worden indien de scheidsrechter besluit te
stoppen met de arbitrage. Gezien de hoeveelheid jonge pupillenscheidsrechters die v.v. Enter Vooruit tot haar
beschikking heeft is voor deze jonge groep scheidsrechters niet een vast tenue beschikbaar, maar worden zij
bij het aanstellen van een wedstrijd wel voorzien van een tenue door de vereniging voor de desbetreffende
wedstrijd. Het dragen van een tenue is een verplichting binnen de vereniging ongeacht het niveau wedstrijd.
Binnen de begroting is geen specifieke post opgenomen voor de arbitrage, maar de vereniging is bereid om
de benodigde financiën hiervoor beschikbaar te stellen indien dat noodzakelijk wordt geacht en hier een
goede onderbouwing plaats vindt vanuit de scheidsrechterscoördinator. De arbitrage wordt als belangrijk
onderdeel gezien binnen de vereniging waar men graag in wil investeren.
- Waar willen we ons in de toekomst op gaan richten met arbitrage en wat zijn daarbij de doelstellingen?
• Er loopt binnen de jeugd van v.v. Enter Vooruit één scheidsrechter coördinator en vier
Scheidsrechtersbegeleiders rond die alle jeugd scheidsrechters begeleiden en een verslag opmaken met
positieve- en verbeterpunten om de scheidsrechter beter te maken. Bij de senioren is er sprake van één
scheidsrechterscoördinator die enkel de scheidsrechters aanstelt. Begeleiden en rapporteren wordt bij de
senioren niet gedaan en is door de betrokken scheidsrechters vooralsnog geen behoefte aan.
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•

•

•

•

•
•
•
-

Werven en behouden van scheidsrechters door middel van de jaarlijkse pupillen cursus voor de C-jeugd aan
te bieden en we geven de mogelijke de scheidsrechter de verenigingsscheidsrechter cursus te volgen. Door
dit iedere twee jaar te organiseren kunnen we deze zoveel mogelijk intern organiseren dan wel een locatie
dichtbij de club. Deze cursussen worden volledig bekostigd door de vereniging. Van de cursist wordt inzet en
verantwoordelijkheid verwacht. Dit wordt ook zo gecommuniceerd met de scheidsrechter.
Scheidsrechters worden bij een begeleiding in de rust en na de wedstrijd bijgepraat door de coördinator of de
begeleider en krijgt van de coördinator het uiteindelijke verslag per mail toegestuurd waar we trachten
handbagage mee te geven voor de volgende wedstrijden. Wanneer er een negatieve rode lijn bij de
scheidsrechter te vinden is zal dit apart met de scheidsrechter besproken worden.
Er is een sub-pagina op de website van v.v. Enter Vooruit waar veel informatie is te vinden over arbitrage.
Tevens kun je vinden hoe je je kunt aanmelden als scheidsrechter. Veel scheidsrechters melden zich al aan
na afloop van de verplichte jaarlijkse pupillencursus voor de C-jeugd. Niemand wordt verplicht om te gaan
fluiten.
Het aanstellen van de scheidsrechter gebeurd centraal door de coördinator en niet door de scheidsrechter
zelf. Hiermee voorkomen we dat bepaalde scheidsrechters zichzelf indelen boven zijn of haar niveau. De
scheidsrechter kan desgewenst wel zijn of haar voorkeur aangeven waar de coördinator het verzoek serieus
zal gaan bekijken. Als blijkt dat dit niveau nog niet eerder gefloten is zal hier een Scheidsrechtersbegeleider
of coördinator op gezet worden wanneer deze scheidsrechter wordt aangesteld op dat niveau.
De eerste aanstelling zal uiterlijk 5 dagen voor de wedstrijd door de scheidsrechterscoördinator worden
uitgevoerd. Mutaties kunnen in de laatste dagen nog plaatsvinden waarbij de verantwoordelijkheid van de
scheidsrechter zelf ook een belangrijk onderdeel is.
Er zal structureel een jaarlijkse bijeenkomst zijn voor het spelregelbewijs voor de tweedejaars B junioren.
Er zal structureel twee bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd voor alle scheidsrechters. In september
de voorbereiding op het nieuwe seizoen en in de winterstop een evaluatie op de eerste seizoenshelft en de
voorbereiding op het tweede deel van de competitie.
Wat willen we onze verenigingsscheidsrechters bieden?
Een vertrouwde en veilige omgeving

Aan de hand van dit soort vragen kan er een visie bepaald worden. Het mooie van een visie is, dat deze in één
oogopslag duidelijk maakt wat het startpunt is en waar de vereniging naar toe wil werken. En je ziet ook meteen dat er
(h)erkenning is voor arbitrage binnen de vereniging.

2a.

Visie

De visie binnen v.v. Enter Vooruit is:
Alle scheidsrechters (van jong tot oud) die ondersteund moeten en willen worden zullen begeleid worden in het
uitoefenen van zijn of haar hobby. Het doel zal zijn dat de scheidsrechter op deze manier plezier heeft en houdt om
een wedstrijd op zijn of haar niveau in goede banen te leiden. Verzorgd en in scheidsrechtertenue op het veld staan is
een absolute pré om zo de vereniging als de scheidsrechter uitstraling te geven die hoort binnen de arbitrage en onze
vereniging. De scheidsrechter behoort een ambassadeur voor de vereniging te zijn. Scheidsrechters die laag
beginnen willen we niet geforceerd laten doorstromen naar een hoger niveau. Alleen wanneer voor de commissie het
moment is om deze scheidsrechter een niveau hoger te laten fluiten zal dit uitgevoerd worden en zal de begeleiding
optimaal moeten zijn.
De doelstellingen die we eerder genoemd hebben met de daarbij behorende Scheidsrechtersbegeleiders willen we
jaarlijks nastreven en mag een scheidsrechterscoördinator in alle redelijkheid op aangesproken worden wanneer deze
niet of niet volledig worden nagekomen. Naar de toekomst toe willen we de stabiliteit die deze vereniging op dit
moment heeft continueren en hier jaarlijks kritisch naar kijken.
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Benodigde acties om borging te verwezenlijken:

Actie

2016 2017 Benodigdheden

Verantwoordelijk

Oprichten van een
Aanwezig
scheidsrechtercommissie
Opleiding Scheidsrechter Is gestart in
coördinatoren
oktober
2016
Begeleiding van
Sinds
scheidsrechters en
seizoen
beoordelen
2009/2010
Werven en behouden
Najaar
van scheidsrechters
seizoen +
voorjaar bij
voldoende
scheidsrech
ters
Aanmelding via website
Per
november
2016

V

Scheidsrechtersbegeleider
s
KNVB cursus gevolgd
door Raymond Meilink

Scheidsrechterscoördinator
Raymond Meilink

V

Scheidsrechtersbegeleider
s

Scheidsrechterscoördinator

V

Verplichte pupillencursus
C-jeugd in het najaar en
Verenigingsscheidsrechter
cursus bij voldoende
scheidsrechters

ScheidsrechtersCommissie

V

Indeling Scheidsrechters

Gehele
seizoen
door
Tenue `s scheidsrechters Seizoen
2016- 2017

V

Webmaster en input vanuit Scheidsrechters
de scheidsrechters
commissie en
commissie
webmaster Enter
Vooruit
Scheidsrechters
Scheidsrechterscoördinator

V

Aangeboden door de
vereniging. In bruikleen.

Spelregelbewijs voor
tweede jaars B junioren

V

1 bijeenkomst waar tekst
en uitleg wordt gegeven
voor het spelregelbewijs.
2 bijeenkomsten voor
deze spelregelavonden.

Bijeenkomsten
scheidsrechters bij
aanvang seizoen in de
winterstop
Volwaardige commissie
Scheidsrechters
convenant oprichten

Wanneer

November
van ieder
jaar.
September
en februari
van ieder
jaar.
Seizoen
2016-2017
Seizoen
2016-2017

V

V

V

V

V

Opnemen in organogram
V

Overleg en medewerking
andere dorpen

Bestuur /
Scheids
rechtercommissie
ScheidsrechterCommissie
Scheidsrechter
Commissie

Scheidsrechterscoördinator
Scheidsrechter
Commissie en
bestuur

V is afgehandeld of staat voor 2016 of 2017 op de planning
Een scheidsrechter convenant oprichten is een wens van de vereniging maar dan zal eerst de eigen organisatie als
een huis moeten staan en hier kritisch naar gekeken moeten worden. De eerste contacten met diverse clubs zijn
gelegd waarbij in oktober 2016 een cursus bij Enter Vooruit is gestart voor scheidsrechterscoördinatoren. Diverse
verenigingen uit de regio hebben zich hier al voor aangemeld. Het is de bedoeling om de verenigingen die grenzen
aan onze vereniging te benaderen voor een gezamenlijke pool en een convenant op te richten die door al deze
verenigingen uitgevoerd moeten worden. Hier zal in 2017 verdere invulling aan gegeven moeten worden.
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2b.

Organogram

Een organogram is een schema van de organisatie van een vereniging. Het maakt in één oogopslag veel duidelijk,
zoals de omvang van de organisatie, de positie van alle betrokkenen binnen de organisatie, de verantwoordelijkheden
ten opzichte van elkaar en de communicatielijnen.
Voor v.v. Enter Vooruit geldt het volgende ‘organogram verenigingsscheidsrechters’ :
Welke functies nodig zijn om tot een goed werkende organisatie te komen. Daarbij gaat het vaak om de
volgende functies:
a. Scheidsrechterscommissie is coördinatoren en begeleiders samen
b. Scheidsrechterscoördinator is binnen v.v. Enter Vooruit Raymond Meilink
c. Scheidsrechtersbegeleiders zijn binnen v.v. Enter Vooruit Maarten Spoon, Rick Scholten, Henk Welink,
e
Jeroen ter Steege en nu is de 5 persoon nog VACANT.
d. Verenigingsscheidsrechters staan op de site onder kopje scheidsrechters

Zoals zichtbaar in dit organogram valt de scheidsrechterscommissie rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van
voetbal technische zaken jeugd- of de technische commissie senioren. Als er iets speelt zal de
scheidsrechterscoördinator contact opnemen met deze commissie en indien noodzakelijk met het bestuur. Voor
financiële steun zal rechtstreeks geschakeld worden met het bestuur.
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2c. De scheidsrechterscoördinator
Functieomschrijving
De scheidsrechterscoördinator houdt zich bezig met de arbitrage van de vereniging. Hij stuurt de
verenigingsscheidsrechters en scheidsrechtersbegeleiders aan.
Rol en verantwoordelijkheden
De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbitragebeleid van de vereniging. Hij
bewaakt de kwaliteit van de arbitrageactiviteiten van de vereniging en zet zich in om deze (verder) te ontwikkelen.
Daarnaast onderhoudt hij een relatie met de KNVB op het gebied van arbitrage.
Kerntaken
1. Uitvoeren van het arbitragebeleid/visie:
• begeleiders werven dat voldoet aan het profiel in het arbitrageplan;
• leiding geven aan overleg over arbitrage;
• zich inzetten voor het behoud van de functionerende begeleiders;
• op de hoogte blijven van het externe (KNVB) opleidingsaanbod en zich inzetten voor het interne
opleidingsaanbod;
2. Aansturen van het arbitrerend kader:
• zorgen voor een passende leeromgeving binnen de club;
• de begeleiders informeren over de wijze van arbitreren;
• openstaan voor vragen en/of opmerkingen van de begeleiders;
• begeleiders aanstellen bij wedstrijden.

2d. De scheidsrechtersbegeleiders
Functieomschrijving
De Scheidsrechtersbegeleiders begeleiden hoofdzakelijk scheidsrechters in opleiding en daarnaast ervarene
scheidsrechters.
Rol en verantwoordelijkheden
De Scheidsrechtersbegeleiders hebben als taak het begeleiden van de jeugdscheidsrechters waarvoor wij als
scheidsrechters commissie dit noodzakelijk vinden. Dit kunnen startende scheidsrechters zijn, maar ook ervaren
scheidsrechters die enige sturing nodig hebben. Verder zal de Scheidsrechtersbegeleider gesprekken voeren met de
scheidsrechter – waarin feedback een belangrijke rol speelt – en zal hij of zij worden voorzien van tips en van
adviezen. De Scheidsrechtersbegeleider vervult een voorbeeldfunctie. Hij staat voor de uitdaging scheidsrechters (in
opleiding) te stimuleren en te motiveren. Daarnaast draagt zijn feedback bij tot een (verdere) verbetering van het
prestatieniveau.
Kerntaken
• begeleidingsgesprekken voeren op basis van observatie;
• feedback vragen, krijgen en geven;
• scheidsrechters informeren, adviseren en ondersteunen;
• scheidsrechters van verschillende leeftijden begeleiden;
• openstaan voor vragen;
• een voorbeeldfunctie vervullen voor scheidsrechters en Scheidsrechtersbegeleiders;
• begeleidingsverslagen opstellen en communiceren met de scheidsrechterscoördinator
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2e. De verenigingsscheidsrechter
Functieomschrijving
De verenigingsscheidsrechter treedt op als scheidsrechter bij de jeugd (pupillenscheidsrechter,
juniorenscheidsrechter) en/of als scheidsrechter bij de senioren.
Rol en verantwoordelijkheden
De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. Hij beslist bij de spelregeluitleg
en werkt samen met de assistent-scheidsrechters indien hier sprake van is.
Kerntaken
• het spel volgen en de spelregels toepassen;
• optreden bij beslismomenten;
• communiceren met spelers;
• afhandelen van formaliteiten (administratie);
• een voorbeeld functie zijn en een gastheer/vrouw in woord en gebaar voor, tijdens en na de wedstrijd.
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3.

Nieuwe spelvormen

3a.

Rol van de spelbegeleider

De spelbegeleider staat niet in, maar langs het veld en grijpt alleen in wanneer de spelregels door de kinderen worden
overtreden. De spelbegeleider loopt langs het veld (op de lijn) mee het met spel en kan zo nodig het veld inlopen,
bijvoorbeeld als het zicht op de situatie onvoldoende is. De spelbegeleider geeft de kinderen de ruimte om zo veel
mogelijk te voetballen.
Bij de pupillen staat kennismaken met voetbal, plezier en veiligheid in het sporten voorop. Wat die spelers nu leren op
het gebied van sportiviteit en spelregels, bepaalt hun verdere sportloopbaan. Daarom is het belangrijk dat pupillen een
goede spelbegeleider hebben. Het gaat er vooral om dat kinderen lekker kunnen voetballen, leren wat
de spelregels zijn en zich daarbinnen kunnen ontwikkelen.
We adviseren de spelbegeleider aan de zijde van het veld te staan waar geen publiek staat. Zodoende wordt hij niet
afgeleid en belet de spelbegeleider het zicht van hetpubliek niet.
3b.

Wat zijn de taken van de spelbegeleider

Voor de wedstrijd
• Maakt kennis met de trainers/coaches van betrokken teams.
• Maakt samen afspraken over een ieders rol, positie langs het veld, positief
coachen en de time out.
• Stimuleert de spelers om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een
high five te geven als dank voor een leuke wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd
• Corrigeert door middel van een fluitsignaal indien de spelregels worden overtreden en wanneer
de spelers deze niet goed toepassen (bijv. spelers voetballen door na een overtreding, of het
verkeerde team dribbelt de bal in het spel na een uitbal).
• Legt het spel kort stil om uitleg te geven wanneer er onduidelijkheid/onwetendheid is rondom
bepaalde spelregels of spelsituaties.
• Houdt de stand bij.
Na de wedstrijd
• Laat beide teams strafschoppen nemen.
• Vult de uitslag in.
3c.

Wie kunnen spelbegeleider zijn
•
•
•

Ouders van jonge jeugdleden zijn prima geschikt dit op een goede, sportieve wijze te doen. Een
laagdrempelige manier om iets te doen voor/rondom het team.
Bestaande pupillenscheidsrechters, al is het natuurlijk wel een andere rol en taak.
Jeugdspelers die hun competenties willen vergroten en in de nabije
toekomst misschien pupillen- of verenigingsscheidsrechter willen worden.
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4.

Werving verenigingsscheidsrechters

Wij willen uiteraard een zo goed mogelijke structuur opzetten voor de vereniging. Dus moeten we om te beginnen
nadenken hoe we de werving van verenigingsscheidsrechters binnen de vereniging willen aanpakken.
4a.

Faciliteiten

Voor onze vereniging is het van belang dat iedereen binnen de vereniging zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Het
is dus zaak dat v.v. Enter Vooruit leden (spelende én kaderleden) stimuleren om dit mogelijk te maken – iets wat des
te meer geldt voor jeugdige leden.
De faciliteiten die verenigingsscheidsrechters krijgen aangeboden, kunnen hierin een rol spelen. Een deel van die
faciliteiten kan namelijk gericht zijn op de gewenste ontwikkeling en plezier. Het andere deel zou dan een vorm van
waardering, beloning, tegemoetkoming of iets dergelijks kunnen zijn
Faciliteiten die v.v. Enter Vooruit aanbiedt:
- beschikbaar stellen van notitieblokjes voor uitslagen;
- beschikbaar stellen van een scheidsrechters fluit;
- beschikbaar stellen van een gele en rode kaart indien het niveau hier om vraagt;
- Bruikleen geven van een scheidsrechtertenue (shirt, broekje, kousen);
- aanbieden van de eerder genoemde cursussen;
- aanbieden van een consumptie voor en na de wedstrijd
4b.

Doelgroepen

Rijst meteen de vraag: waar vinden we de geschikte kandidaten?
Onder volwassenen of senioren zijn altijd wel toekomstige verenigingsscheidsrechters te vinden. Maar ook bij de
junioren zit een groot potentieel. Daarbij spelen allerlei factoren een rol, zoals: de cultuur van de vereniging, de mate
waarin junioren al actief zijn binnen de vereniging, de opgedane ervaringen met junioren in vrijwilligerstaken.
Doelgroepen zijn:
•

•

Intern:
- Onder de 15 (jongens en meisjes)
- Onder de 17 (jongens en meisjes)
- Onder de 19 (jongens en meisjes)
- Senioren
Extern:
- Junioren die gaan stoppen/gestopt zijn met voetballen
- Broers o Zussen o Vrienden o Vriendinnen o Ouders
- Jongens/meisjes die een bepaalde studie volgen (bijvoorbeeld Sport en Bewegen)
- Oud-leden

Op de extern ligt niet de focus van de vereniging. Deze zal op intern gericht zijn. Wanneer vanuit extern een
scheidsrechter zich aanmeldt zal deze begeleid worden zoals en ieder ander de begeleiding geniet.
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4c.

Informatie voor kandidaat-verenigingsscheidsrechters

Als we een kandidaat- verenigingsscheidsrechter benaderen, geef hem of haar dan zo snel mogelijk alle informatie die
nodig is voor een weloverwogen besluit. Doe dat bij voorkeur niet alleen mondeling, maar reik de informatie ook op
papier uit. Dan kan de kandidaat-verenigingsscheidsrechter alles nog eens rustig doorlezen en eventuele
onduidelijkheden tijdig helder krijgen.
De volgende informatie is voor de kandidaat-verenigingsscheidsrechter van belang:
• basisinformatie voor beginnende verenigingsscheidsrechters die hoofdzakelijk vanuit de pupillencursus komen
• kennis over de organisatie
• taken en verantwoordelijkheden van de verenigingsscheidsrechter
• kennis van de spelregels voor zijn of haar niveau
• beschikbaarheid / tijdsbesteding
• introductie in de vereniging
• voorbereiding op de eerste wedstrijd
• begeleiding
• cursus mogelijkheden
• faciliteiten
4d.

Benaderen van kandidaat- verenigingsscheidsrechters

Als wij kandidaten benaderen voor de functie van verenigingsscheidsrechter, zorgen we allereerst voor de juiste timing
en enthousiasme. Want het moment waarop we kandidaten aanspreken, is van groot belang. Hoewel we mensen in
tal van situaties kunnen benaderen of informeren over een vrijwilligerstaak, vergroten we de kans op succes als we
werven via:
•
•
•

een bijeenkomst voor de hele groep junioren (beroep doen op het groepsgevoel);
individuele benadering als we weten/denken dat de junior een bepaalde taak kan/wil uitvoeren;
Sub pagina op onze eigen website;

We moeten voorkomen dat een vrijwilligerstaak volledig is ‘dichtgetimmerd’ en aan alle kanten vastligt. We moeten
vrijwilligerstaken zo formuleren, dat er ruimte zit in de invulling. Dan kunnen we een taak beter aanpassen aan de
vrijwilliger en dat werkt wel zo flexibel.
Door van elkaar te leren en elkaar te waarderen krijgen we trotse vrijwilligers die gestuurd kunnen worden ook nog
eens beter worden.
‘Veiligheid’ is een belangrijk punt. Vrijwilligers – en zeker junioren – moeten van begin tot eind het gevoel hebben dat
ze hun taak in een veilige omgeving kunnen uitoefenen. Ze mogen nooit het veld in zonder dat er een
Scheidsrechtersbegeleider bekend is binnen de club en moeten altijd op iemand kunnen terugvallen indien
noodzakelijk. Het is voor een vereniging onmogelijk om bij iedere wedstrijd een begeleider en/of coördinator te
hebben, maar men moet te allen tijde weten waar men terecht kan voor problemen en vragen.
Zo moet de junior verenigingsscheidsrechter na de wedstrijd terecht kunnen bij de Scheidsrechtersbegeleider /
coördinator of eventueel voetbal technische zaken jeugd. Soms zijn er extra ‘veiligheidsmaatregelen’ nodig, zoals bij
de functie van verenigingsscheidsrechter. Trainers, begeleiders en ouders van beide teams (thuis en gasten) horen
vooraf te weten dat de (beginnende) verenigingsscheidsrechter een junior is. Zijn er klachten, dan kan men meteen
contact opnemen met de Scheidsrechtersbegeleider of de scheidsrechtercoördinator.
Ten slotte speelt nog de vraag: wie gaat de kandidaat- verenigingsscheidsrechters eigenlijk benaderen? Hoewel die
taak volgens ons ligt bij de scheidsrechterscoördinator c.q. commissie, hoeft hij/zij het natuurlijk niet allemaal alleen te
doen. Ook hier is de meest rendabele werkwijze gewoon de beste. Dus als anderen een positieve bijdrage kunnen
leveren, is dat prima. Zeker bij het werven van junioren. Dat bereik je nu eenmaal makkelijker dan senioren.
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5.

Nieuwe verenigingsscheidsrechters op weg naar de eerste wedstrijd

Als de werving succes heeft gehad begint een nieuwe fase. De kandidaat- verenigingsscheidsrechters zijn
verenigingsscheidsrechter geworden. Dat wil niet zeggen dat ze er ook direct klaar voor zijn. Willen ze zo goed
mogelijk aan hun eerste wedstrijd kunnen beginnen, dan zal er eerst het nodige moeten gebeuren.
5a.

Introductie in de vereniging

Iedere nieuwe vrijwilliger moet op een goede wijze binnen de vereniging worden geïntroduceerd. Dus ook de
verenigingsscheidsrechter. Dat doet u natuurlijk om bekend te maken wie de nieuwe verenigingsscheidsrechter is.
Maar ook om hem of haar vanuit de rol als scheidsrechterscoördinator voor te stellen aan de direct betrokkenen zoals
de Scheidsrechtersbegeleider en collega verenigingsscheidsrechters.
Verenigingsscheidsrechters kunnen op de volgende manieren in de vereniging worden geïntroduceerd:
• via de site van de vereniging;
• tijdens een bijeenkomst met de andere verenigingsscheidsrechters bij de start van het seizoen of tijdens de
winterstop;
• Via een interne Social Media (WhatsApp) zoals vaker op die wijze wordt gecommuniceerd.
5b.

Basisattributen voor nieuwe verenigingsscheidsrechters

De vereniging moet de verenigingsscheidsrechter via de scheidsrechterscoördinator alle basisattributen verstrekken
die hij nodig heeft om zijn hobby goed te kunnen doen. Het gaat om de volgende zaken:
•
•
•
•
•
5c.

informatie over de organisatie met betrekking tot verenigingsscheidsrechters;
namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de betrokkenen
(Scheidsrechtersbegeleiders en scheidsrechterscoördinator) via de website;
spelregels (7 tegen 7 en 11 tegen 11);
fluit, notitieblokje, kaarten en schrijfgerei;
kleding;
Voorbereiding op en begeleiding tijdens de eerste wedstrijd

Gaat een verenigingsscheidsrechter zijn eerste wedstrijd fluiten? Zorg dan dat hij of zij met een goed gevoel aan de
wedstrijd kan beginnen. Een optimale voorbereiding vanuit de scheidsrechterscoördinator, de
Scheidsrechtersbegeleider en de collega-scheidsrechters is daarbij van groot belang.
Dat betekent onder meer:
• dat u zorgt voor begeleiding vóór, tijdens en na de eerste wedstrijd(en) door de scheidsrechters
begeleider of de scheidsrechterscoördinator;
• dat u de teambegeleiders van de eigen vereniging (en bezoekende vereniging) tijdig vertelt dat
de aangestelde scheidsrechter zijn eerste wedstrijd gaat fluiten.
Dit alles moet ertoe leiden dat de beginnende verenigingsscheidsrechter later met een goed gevoel kan terugkijken op
zijn eerste wedstrijd.
Qua begeleiding speelt de Scheidsrechtersbegeleider / coördinator een cruciale rol. Als vereniging moeten we ernaar
streven om één of meerdere kwalitatief uitstekende Scheidsrechtersbegeleiders aan boord te hebben.
Afspraken over de voorbereiding op en de begeleiding tijdens de eerste wedstrijd wordt schriftelijk vastgelegd.
(zie bijlage 3) Dan hoeven we niet na te denken over alle stappen, telkens wanneer een verenigingsscheidsrechter
zijn eerste wedstrijd gaat fluiten.
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6.

Organisatie

Er moet een goede organisatie staan om alles goed te laten verlopen tussen het moment dat de wedstrijdkalenders/programma’s bekend zijn en het moment dat de taak van de verenigingsscheidsrechters op zaterdag er op zit.
Daaromheen moet namelijk heel wat gebeuren.
Wie?

Wat?

Wanneer?

Hoe?

Scheidsrechterscoördinator

Gegevens beschikbare
verenigingsscheidsrechters
verzamelen

Voor aanvang
seizoen

Persoonlijk via iedere
scheidsrechter.

Scheidsrechterscoördinatoren

Gegevens eigen
voetbalactiviteiten van
verenigingsscheidsrechters
verzamelen

Voor aanvang
seizoen

Via indeling junioren en senioren.

Scheidsrechterscoördinatoren

Planning voor de komende week

Minimaal 5 dagen
voor de wedstrijd

Selectie uit Sportlink met alle
thuiswedstrijden voor de
desbetreffende week.

6a.

Aanstellen verenigingsscheidsrechters

Voordat de verenigingsscheidsrechters kunnen worden aangesteld, zijn de volgende gegevens bekend:
• Wedstrijdprogramma:
o Aantal wedstrijden waarvoor verenigingsscheidsrechters moeten worden aangesteld.
o Aanvangstijden wedstrijden, waarvoor verenigingsscheidsrechters moeten worden aangesteld.
o Soort wedstrijden (leeftijdsgroepen, niveau, etc.) waarvoor verenigingsscheidsrechters moeten worden
aangesteld.
• Aantal beschikbare verenigingsscheidsrechters.
• Wedstrijdpakketten verenigingsscheidsrechters. Degene die de scheidsrechters aanstelt, moet
weten wie welke wedstrijden (leeftijdsgroep en niveau in die leeftijdsgroep) kan fluiten.
• (Voetbal)activiteiten verenigingsscheidsrechters (eigen wedstrijden inclusief vertrektijden en
voorbereidingstijd, werk, etc.).
• Veel jongeren werken ook op zaterdag. Dit zal per speelronde goed gecommuniceerd moeten worden.
Op basis van deze gegevens kan de scheidsrechterscoördinator een weekplanning maken. Het is een mogelijkheid
om meerdere speeldagen vooruit in te plannen. In de praktijk zal blijken dat dit niet altijd zal lukken.
6b.

Aanstellen Scheidsrechtersbegeleider

Wie?

Wat?

Wanneer?

Hoe?

Scheidsrechters
coördinatoren

Gegevens
beschikbare Voor
begeleiders verzamelen
aanvang
seizoen

Persoonlijk via de begeleiders

Scheidsrechters
coördinatoren

Planning voor de komende Minimaal 5
week/weken maken
dagen voor
de wedstrijd

Naar aanleiding aanstellingen
thuiswedstrijden.
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Om de Scheidsrechtersbegeleider te kunnen aanstellen, beschikt de scheidsrechterscoördinator onder meer over de
volgende gegevens:
• Wedstrijdprogramma.
• Aantal beschikbare Scheidsrechtersbegeleiders.
• Voorkeur van de Scheidsrechtersbegeleider voor een bepaalde leeftijdsgroep.
• Antwoord op de vraag of verenigingsscheidsrechters worden begeleid door vaste scheidsrechters
begeleiders of door meerdere Scheidsrechtersbegeleiders.
• Momenten waarop de Scheidsrechtersbegeleider beschikbaar zijn.
• Overzicht van de inzet van alle Scheidsrechtersbegeleiders. Dit om tot een goede verdeling van hun
inzet te komen.
6c.

Communicatie over de aanstelling

Nadat de planning is gemaakt, moeten alle betrokkenen dit tijdig weten. Denk daarbij goed na over de volgende
vragen:
• Wie zijn de betrokkenen?
• Hoe kunt u communiceren?
• Wanneer moet u communiceren?
Betrokkenen
Op de verzendlijst zouden bijvoorbeeld de volgende groepen mensen kunnen worden vermeld:
• Alle verenigingsscheidsrechters.
• Wedstrijdsecretaris.
• Het bestuurslid van dienst.
Communicatie
Communicatie met betrokkenen kan onder meer:
• via e-mail;
• via de telefoon;
• via Social Media.
Gebruik bij voorkeur zoveel mogelijk manieren van communiceren. Want dan kan met name jeugdige scheidsrechters
niet zeggen dat ze het niet wisten. Dan komt de arbitrage breed onder de aandacht én u informeert betrokkenen via
meerdere kanalen.
Moment van communiceren
Binnen v.v. Enter Vooruit moeten alle betrokkenen goed weten wanneer er over het aanstellen van scheidsrechters
wordt gecommuniceerd. Denk daarbij aan de volgende momenten:
•

Begin van het seizoen.
Zodra de speeldagenkalender voor de komende weken vanuit de KNVB bekend is, kunt u een planning per
verenigingsscheidsrechter maken. Afspraak is om dit minimaal 5 dagen voor de wedstrijd te communiceren.

•

Tegelijk met plaatsing wedstrijdprogramma op website.
Wanneer de scheidsrechter voor een bepaalde wedstrijd zijn of haar akkoord heeft gegeven zal dit ook vermeld
staan op de website in het programma. De scheidsrechter coördinator is hiervoor verantwoordelijk door het in
sportlink van de KNVB te vermelden. Deze invulling synchroniseert met het wedstrijdprogramma op de site.
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6d.

Afmelden verenigingsscheidsrechters

Kan een verenigingsscheidsrechter een bepaalde wedstrijd niet leiden, dan moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven
aan de scheidsrechterscoördinator. Deze kan dan op korte termijn een vervanger aanstellen. Afmelden na
donderdagavond 18.00 uur is alleen nog telefonisch mogelijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld een
mailcommunicatie over het hoofd wordt gezien.
Wie?

Wat?

Wanneer?

Hoe?

Verenigingsscheidsrechter

Afmelden

Zo spoedig
mogelijk

Via de mail, Social Media of
telefonisch bij
scheidsrechterscoördinator

Dit werkt alleen als de verenigingsscheidsrechters de discipline hebben om zich tijdig af te melden, de afspraken die
zijn:
- Indien je verhinderd bent neem meteen contact op met de scheidsrechter coördinator
- wacht niet tot laatste moment tenzij het overmacht is
- Zodat de coördinator een vervanger kan regelen
Dit is voor iedereen duidelijk en we wijzen de betrokken verenigingsscheidsrechters ook op hun verantwoordelijkheid.
Alle telefoonnummers en emailadressen staan op de website zodat ze vanuit de club ook benaderd kunnen worden
mocht er iets zijn.
6e.

Heraanstellen verenigingsscheidsrechters

Als de scheidsrechterscoördinator een nieuwe scheidsrechter heeft aangesteld voor een bepaalde wedstrijd, moet u
dit aan alle betrokkenen laten weten. Heeft de her aanstelling vroegtijdig plaatsgevonden, dan kunt u de eerder
vastgestelde verzendlijst hanteren en de afgesproken communicatiemogelijkheden gebruiken. De nieuwe
scheidsrechter ontvangt een bevestiging van zijn aanstelling.
Wie?

Wat?

Wanneer?

Hoe?

Scheidsrechters
coördinatoren

Heraanstellen

Zo spoedig
mogelijk

Via aangegeven kanalen

Scheidsrechters
coördinatoren

Her aanstelling
communiceren

Zo spoedig
mogelijk

Via aangegeven kanalen

Vindt de her aanstelling pas op het laatste moment plaats, dan informeert de scheidsrechterscoördinator alleen
diegenen die direct bij die wedstrijd betrokken zijn, namelijk:
• de Scheidsrechtersbegeleider indien aanwezig
• het jeugdbestuurslid van dienst op de
zaterdagochtend.
Dit kan vaak het beste telefonisch gebeuren.
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7.

Deskundigheidsbevordering

Sport betekent ook: leren en beter worden. v.v. Enter Vooruit zet zich in voor een optimaal voetballeerproces en wil
dus ook de verenigingsscheidsrechters voldoende mogelijkheden aanreiken om zich te verbeteren. Hierdoor kan de
verenigingsscheidsrechter zijn taak goed vervullen en zijn eigen top bereiken.
We onderscheiden interne en externe deskundigheidsbevordering.
7a.
Intern
Binnen de vereniging kennen wij de volgende vormen van deskundigheidsbevordering:
1. Begeleiden van verenigingsscheidsrechters
Dit is wellicht de meest efficiënte vorm van deskundigheidsbevordering. Want als een verenigingsscheidsrechter wordt
begeleid, is er sprake van een 1-op-1-situatie: één Scheidsrechtersbegeleider op één verenigingsscheidsrechter. Die
begeleiding kan plaatsvinden gedurende de hele wedstrijd of een gedeelte daarvan. Een hele wedstrijd is natuurlijk
beter, want bij een gedeeltelijke wedstrijd kan óf het voorafgaande gedeelte óf het nog komende gedeelte niet in de
begeleiding worden meegenomen. Toch kiest u vanuit praktische overwegingen misschien toch voor een gedeeltelijke
wedstrijd: in dezelfde tijd kunnen dan meer scheidsrechters worden begeleid.
Begeleiding kunt u op diverse manieren invullen. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:
• De leeftijd van de verenigingsscheidsrechter.
• De ervaring van de verenigingsscheidsrechter.
• De leeftijdsgroep die wordt gefloten.
• Het niveau waarop de leeftijdsgroep voetbalt.
• De ambitie van de verenigingsscheidsrechter.
Als we deze factoren bij de begeleiding betrekken, kunnen we de begeleiding van vereniging scheidsrechters op maat
maken. En wel zodanig, dat iedere scheidsrechter een passende begeleiding krijgt.
Begeleiding van verenigingsscheidsrechters kent de volgende vormen:
• Voorbespreking
De Scheidsrechtersbegeleider en de verenigingsscheidsrechter bespreken vóór de wedstrijd een aantal zaken. De
begeleider observeert de verenigingsscheidsrechter tijdens de wedstrijd en bespreekt dan de vooraf besproken
(en eventueel andere) zaken na. Zoals zaken die:
o in een eventuele vorige wedstrijd aan de orde zijn geweest;
o van belang zijn bij de komende wedstrijd;
o belangrijk zijn voor de verenigingsscheidsrechter om zich verder te kunnen ontwikkelen.
• Observatie tijdens de wedstrijd
De Scheidsrechtersbegeleider / coördinator observeert de verenigingsscheidsrechter tijdens de wedstrijd en vult
daarbij een begeleidingsrapport in:
o Observeren uit de ‘losse pols’, waarbij hij achteraf bespreekt wat zich heeft voorgedaan en wat hij
belangrijk vindt.
o Observeren aan de hand van een aantal punten, die vooraf worden bepaald:
- naar aanleiding van wat vanuit een eerdere wedstrijd belangrijk kan zijn voor deze
verenigingsscheidsrechter;
- als resultaat van een vooraf gevoerde (interne) discussie die heeft geleid tot algemene
observatiepunten voor verenigingsscheidsrechters van wedstrijden voor bepaalde
leeftijdsgroepen;
- op basis van begeleidingsrapporten die door de KNVB zijn ontwikkeld.
• Bespreking in de rust
De Scheidsrechtersbegeleider en de verenigingsscheidsrechter bespreken in de rust kort wat er vooraf is
aangegeven en wat er in de eerste helft is gebeurd. Dit gebeurd te allen tijde ook al verloopt de wedstrijd zonder
opmerkingen. Positieve punten noemen is ook belangrijk richting de scheidsrechter.
• Nabespreking
Na afloop van de wedstrijd wordt de wedstrijd nabesproken.
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•

Schriftelijke rapportage
De Scheidsrechtersbegeleider legt alles wat hij heeft waargenomen schriftelijk vast en zorgt ervoor dat de
verenigingsscheidsrechter dit ontvangt via de scheidsrechterscoördinator. Dit kan door middel van een rapport of
een mail met belangrijke punten voor de scheidsrechter. (Zie bijlage 4)

Sommige situaties binnen de vereniging vragen om extra ondersteuning rondom en tijdens de wedstrijden.
Scheidsrechter en begeleider trekken dan samen op vanaf de ontmoeting op de accommodatie (voor de wedstrijd) tot
het moment van afscheid. Dit kan onder meer gewenst zijn:
o als een scheidsrechter zijn/haar eerste wedstrijd(en) fluit;
o na een minder positieve ervaring als scheidsrechter;
o als een scheidsrechter een wedstrijd op een ‘hoger niveau’ gaat fluiten.
Voor de begeleiding gelden diverse uitgangspunten:
1. Begeleiding vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen en dus in een sfeer van veiligheid.
Er is geen angst om ervaringen, suggesties, meningen en overige relevante informatie uit te
wisselen.
2. De bedoeling van de begeleiding moet voor beide partijen (Scheidsrechtersbegeleider en
verenigingsscheidsrechter) duidelijk zijn. Dat komt neer op het zodanig begeleiden van
verenigingsscheidsrechters dat ze hun doel bereiken.
3. Er moet altijd sprake zijn van gelijkwaardigheid. Niemand is meer dan de ander. Begeleiding
mag dus zeker niet plaatsvinden in de sfeer van ‘ik ben Scheidsrechtersbegeleider, dus…’
4. Het begeleiden van verenigingsscheidsrechters leidt altijd tot ontwikkeling en is een positieve
ervaring.
Tips/suggesties voor het begeleiden van verenigingsscheidsrechters:
1. Organiseer vóór de begeleiding een kennismakingsgesprek. Vooral als betrokkenen elkaar nog
niet (zo goed) kennen, is het verstandig om met elkaar kennis te maken en een aantal zaken
door te nemen.
2. Kies het juiste moment. Niet elk moment of elke situatie is gunstig om een wedstrijd voor- of na
te bespreken. Probeer daarin zorgvuldig te zijn.
3. Zoek een rustige omgeving.
4. Zorg voor oogcontact, maar ga niet recht tegenover elkaar zitten.
5. Zorg voor de juiste hulpmiddelen. Een voor- of nabespreking slaagt beter als de scheidsrechters
begeleider de hulpmiddelen meeneemt die een bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijke
resultaat. Denk voor het begeleiden van verenigingsscheidsrechters aan hulpmiddelen als:
pen
papier
spelregels
begeleidingsformulieren
6. Wees positief! Geef dus eerst complimenten (positieve feedback) en pas daarna commentaar
(negatieve feedback, maar uiteraard ook positief bedoeld).
7. Maak er geen preek van en voorkom ‘welles-nietesgesprekken’.
8. Laat het geen monoloog worden, maar een dialoog (inbreng van beiden). Zodoende kan ook
gecontroleerd worden of de boodschap is overgekomen.
9. Luister en probeer te begrijpen.
10. Geef voorbeelden, alternatieven, suggesties, tips, etc.
11. Controleer of de verenigingsscheidsrechter het begrepen heeft door het stellen van vragen.
12. De verenigingsscheidsrechter moet altijd met een positief gevoel aan de volgende wedstrijd
beginnen.
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2. (Bij)scholen van verenigingsscheidsrechters
Het inzetten van jeugdige scheidsrechters voor de vereniging brengt een extra verantwoordelijkheid met zich mee. Om
deze groep mensen te helpen zich als verenigingsscheidsrechters optimaal te ontwikkelen, moet de vereniging dus
(bij)scholingen organiseren. Daarbij kunnen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelregelkennis
Toepassen spelregels
Beoordelen duels
Toepassen spelstraffen (direct/indirect)
Buitenspel
Voordeelregel
Vermaningen, straftijd, kaarten
Volgen en positie kiezen
Volgen van het spel (diagonaal)
Contact met assistent-scheidsrechters
Positie kiezen bij vrije trappen en hoekschoppen
Leiding geven
Fluitsignaal
Aanvoelen wedstrijd
Consequentheid
Kordaat handelen
Omgang met spelers
Kennis van de doelgroep
Presentatie/uitrusting
Voorbereiding
Afspraken met assistent-scheidsrechters
Formaliteiten
Administratieve handelingen

Intern worden deze onderwerpen als volgt aan de orde gesteld:
• Bespreken van de spelregels
• aan de hand van het boekje ‘Spelregels veldvoetbal’
• Oefenen met de spelregels
• met behulp van oefentoetsen
• via observatie van de wedstrijd
• via observatie van wedstrijdbeelden
• Toetsen van de spelregels:
o Schriftelijk
o mondeling
o met behulp van wedstrijdbeelden
o naar aanleiding van gefloten wedstrijden
• Toepassen van de spelregels:
o via individuele begeleiding
o door middel van observatie en nabespreking van een wedstrijd die door een collega scheidsrechter is
gefloten
• Volgen en positie kiezen
o door middel van bespreking van dit onderwerp
o via individuele begeleiding
o door middel van observatie en nabespreking van een wedstrijd die door een collega scheidsrechter is
gefloten
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•

•

Leiding geven
o door middel van bespreking van dit onderwerp
o via ‘huiswerk’
o via individuele begeleiding
o door middel van observatie en nabespreking van een wedstrijd die door een collega scheidsrechter is
gefloten
Formaliteiten
o door middel van bespreking van dit onderwerp
o via individuele begeleiding

De volgende personen zouden hieraan leiding kunnen geven:
• Scheidsrechterscoördinator
• Scheidsrechtersbegeleider
7b.

Extern

Naast intern zijn er ook extern mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering. Voor volledige informatie voor
scheidsrechters kun je gaan naar: www.knvb.nl/assist-scheidsrechters
Via de scheidsrechters commissie kun je altijd meer informatie opvragen.

SCHEIDS ASSIST
Een initiatief van:
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8.

Carrièremogelijkheden verenigingsscheidsrechters

Binnen een groep vrijwilligers heeft iedereen zijn eigen beweegredenen/doelstellingen om een bepaalde rol op zich te
nemen en zijn eigen manier om die in te vullen. Daarbij heeft iedereen ook zijn eigen kwaliteiten/talenten en zijn eigen
top.
8a.

Van onder de 8 tot………

Uitgangspunt in dit hoofdstuk is de verenigingsscheidsrechter die begint bij onder de 8 en vervolgens doorgroeit naar
hogere leeftijdscategorieën. Stapt een verenigingsscheidsrechter op een andere wijze in, dan kunt u het omschreven
traject vanaf dat moment volgen. Ook kunt u bij de onder de 8 beginnen en waar mogelijk voor een versneld traject
kiezen.
Om een traject te kunnen omschrijven, dat verenigingsscheidsrechters kunnen doorlopen, moet u eerst antwoord
hebben op de volgende vragen:
1.
Welke leeftijd moet een verenigingsscheidsrechter hebben om een bepaalde leeftijdscategorie te kunnen
fluiten?
2.
Waarop moet een verenigingsscheidsrechter worden beoordeeld bij het fluiten van bepaalde
leeftijdscategorieën?
3.
Welk traject van begeleiding en beoordeling is nodig om een verenigingsscheidsrechter te laten
doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie?
De antwoorden op deze vragen hebben we zodanig omschreven, dat ze gelden voor de ‘gemiddelde’ scheidsrechter.
Er zijn altijd wel situaties en/of verenigingsscheidsrechters, waarbij dit anders verloopt. Het gaat ten slotte over
mensen! Daarom moet u vooral weten wat de verenigingsscheidsrechters zelf willen en welke mogelijkheden ze in
zich hebben. Aan de hand van deze gegevens en de wijze waarop een en ander binnen de vereniging wordt opgezet,
kunt u een persoonlijke route uitstippelen. Daarbij staat individuele ontwikkeling centraal! Dus als een
verenigingsscheidsrechter op basis van zijn ontwikkeling een stap vooruit kan maken, moet hij hiervoor ook de
gelegenheid krijgen. Want stilstand is achteruitgang!
8.b

Hoe oud moet je minimaal zijn als verenigingsscheidsrechter?

Binnen v.v. Enter Vooruit moet een scheidsrechter c.q. spelbegeleider minimaal 13 jaar oud zijn om de pupillencursus
van de vereniging te mogen volgen. Een uitzondering daargelaten die er zelf op aandringt om op 12 jarige leeftijd de
cursus te willen volgen zal worden toegelaten. Dit zijn namelijk potentiële scheidsrechters met ambitie.
De jongens en meiden zullen allen ingezet worden bij wedstrijden van de onder de 8 en 9 pupillen en naar gelang de
kwaliteit van de scheidsrechter bij de onder de 9, 10 en 11. Hier wordt niet naar leeftijd gekeken, maar individueel per
scheidsrechter. Binnen de scheidsrechters begeleiding wordt vervolgens bekeken of een bepaalde scheidsrechter
eventueel in aanmerking komt voor een onder de 12 op groot veld. De scheidsrechter zal minimaal 14 jaar moeten zijn
en zelf minimaal in de onder de 15 als speler of speelster actief zijn.
Vanaf 14 jaar worden scheidsrechters die hierin interesse hebben een cursus aangeboden voor
verenigingsscheidsrechter waarna ze bevoegd zijn om junioren en zelfs senioren in de B-categorie te fluiten. Binnen
de begeleiding zijn we hier erg terughoudend in gezien de leeftijd van sommige scheidsrechters. Het zal in de
beginfase enkel beperkt blijven tot het leiden van onder de 12 t/m onder de 15 wedstrijden.
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Ten slotte:
Bij v.v. Enter Vooruit is men positief dat de situatie rondom onze verenigingsscheidsrechters nu structureel opgepakt
wordt. Dit zal niet van vandaag of morgen zijn maar met zijn allen kunnen we ons steentje bijdragen om ons zo te
blijven verbeteren binnen de arbitrage. Deze handleiding is een vertrekpunt, waarbij de scheidsrechtercommissie nog
wel enkele antwoorden zal moeten geven over bijvoorbeeld:
Er zullen altijd verenigingsscheidsrechters zijn die dit traject sneller of langzamer zullen doorlopen, ergens
blijven ‘hangen’ of onderweg afhaken. De eerste drie punten zullen niet de grootste prioriteit hebben omdat de
kwaliteiten van de diverse scheidsrechters verschillend zijn. Er zal geïnvesteerd moeten worden maar dat wil
niet zeggen dat de scheidsrechters automatisch moet doorstromen naar een hogere klasse. Misschien is dit
niveau zijn eindstation en kun je dat kwalificeren als prima, als langzamer zullen doorlopen of blijven hangen.
Het laatste punt onderweg afhaken is soms onvermijdelijk maar zullen we wel scherp op moeten toezien dat
dit zo beperkt mogelijk blijft. De belangrijkste stelregel is dat de scheidsrechter er altijd plezier in moet houden.
Dat plezier moeten de scheidsrechter uitstralen maar moeten we hem of haar ook geven vanuit de vereniging.
Hierin ligt een belangrijke taak voor de scheidsrechterscommissie.
Je als verenigingsscheidsrechter wil doorstromen naar een hogere leeftijdsgroep, dan gaat het erom wat
je in de voorgaande leeftijdsgroep heb laten zien. Daarbij is het de vraag over welke kwaliteiten je dan moet
beschikken, voordat je kunt overgaan naar een volgende leeftijdsgroep. Deze beoordeling ligt bij de
scheidsrechterscommissie/
Dat betekent dat v.v. Enter Vooruit zelf dus ook goed moet nadenken waarop de begeleiding zich in de verschillende
leeftijdsgroepen moet richten.
Conclusie we zijn er nog niet maar zijn zeer zeker op de goede weg en als we dit doorzetten hebben we binnen een
jaar een volwaardige scheidsrechtercommissie en vind men genoeg scheidsrechters die het leuk vinden om bij v.v.
Enter Vooruit te fluiten.
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Bijlage 1:

Jeugdscheidsrechters lijst september 2017
Volledige naam
1. Thijs ter Harmsel
2. Eef Smit
3. Martin Langenhof
4. Maarten Spoon
5. Bram Spoon
6. Rick Scholten
7. Matthijs te Vaanholt
8. Gervan Smit
9. Jelmar Smit
10. Michiel te Vaanholt
11. Aafke Companje
12. Douwe ten Hove
14. Tim ter Steege
15. Niels Schellevis
16. Michael Seppenwoolde
17. Henk Welink
18. Dirk Bretveld
19. Jonas Getkate
20. Joost Knoef
21. Robbin Koers
22. Sjoerd ten Hove
23. Stijn Kappert
24. Wouter de Wilde
25. Jan Willem Wolves
26. Sven Heering
27. Thom te Vaanholt

telefoonnummer
06-36459808
06-30347135
06-22209503
06-28213211
06-12146086
06-42516389
06-46557818
06-25399267
06-44196829
06-24487068
06-83391992
06-51435685
06-13803531
06-24326981
06-42640957
06-22763435
06-42764119
06-67600152
06-30744519
06-28823775
06-10482605
06-25369968
06-23069776
06-13467266
06-42980818
06-11271948

email
thijsterharmsel@hotmail.com
eefsmit@hotmail.com
martin_langenhof@hotmail.com
maartens_94spoon@hotmail.com
322622@schoolmail.passie.net
rick.1997@live.nl
matthijs.tevaanholt@kpnmail.nl
gervan98@hotmail.com
hjsmit@concepts.nl
michiel.tevaanholt@kpnmail.nl
aafke.companje01@gmail.com
douwetenhove@icloud.com
adriaantersteege@caiway.nl
nielsschellevis1@gmail.com
michaelseppenwoolde@gmail.com
hwelink@concepts.nl
dirkbretveld@gmail.com
jonasgetkate@live.nl
joost.knoef@icloud.com
joopliesbeth@koersenter.nl
sjoerdtenhove@icloud.com
stijnkappert2000@gmail.com
wouterdewilde2001@gmail.com
janwillemwolves@outlook.com
sven.heering@gmail.com
thom.tevaanholt@kpnmail.nl

Deze lijst staat ook op de site van www.entervooruit.nl waarbij ook de tel. nummers staan en deze lijst hangt ook in de
commissiekamer.
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BIJLAGE 2

Scheidsrechters commissie

Raymond Meilink
Scheidsrechterscoördinator
Jeugd

Maarten Spoon
Begeleider

Rick Scholten
Begeleider

Niels Schellevis
Begeleider

Martin Langenhof
Begeleider

Gert-jan ten Brinke
Scheidsrechterscoördinator
Senioren

Jeroen ter Steege
Begeleider

Wouter de Wilde
Begeleider

Henk Welink
Begeleider

Maarten Pinkert
Begeleider
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Bijlage 3

Organisatie rond wedstrijden
Om de wedstrijddag voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben we als Enter Vooruit zijnde bepaalde
afspraken met de scheidsrechter:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

25 minuten voor aanvang van de wedstrijd scheidsrechter aanwezig;
melden bij de gastheer of gastvrouw in het secretariaat;
scheidsrechter krijgt koffie/thee/frisdrank aangeboden;
15 minuten voor aanvang gaat de scheidsrechter naar de kleedkamer die vermeld staat op het volledige
programma bij de ingang van het sportpark.
De bal voor de wedstrijd ligt klaar in de kleedkamer en zal daar ook weer teruggelegd moeten worden.
5 minuten voor aanvang van de wedstrijd moet er een check worden gedaan op de volgende zaken:
o fluit werkt?
o pen en notitieblokje in orde?
o horloge/stopwatch werkt?
o Toss munt op zak (vanaf de onder de 12)?
o kaarten bij de hand (vanaf de onder de 12)?
o Shirt in de broek
o Kousen opgetrokken
4 minuten voor aanvang onderweg naar het speelveld voor de toss, eventuele pasjescontrole
Uiterlijk het aanvangstijdstip beginnen aan de wedstrijd.
Zoek in de rust niet teveel contact met het thuisspelende team. Dit zou tegen je kunnen werken in de
tweede helft.
Na de wedstrijd weer melden in het secretariaat voor een drankje en het invullen van de
wedstrijdformulieren op papier of digitaal.
Gedraag je als een gastheer in woord en gebaar en ga nooit in discussie over je eigen wedstrijd.
Indien er sprake is van een strafrapport door een sanctie tijdens de wedstrijd kun je altijd hulp
inschakelen van de scheidsrechters commissie of de gastheer of gastvrouw in het secretariaat.
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BIJLAGE 4
De Scheidsrechtersbegeleider

-

De Scheidsrechtersbegeleider wordt ingezet voor:
Het begeleiden van startende scheidsrechters bij het eerste aantal wedstrijden;
Informeren van de scheidsrechterscommissie over de ontwikkeling van
scheidsrechters, met als doel dat hier rekening mee gehouden kan worden bij het
aanstellen van de scheidsrechters bij wedstrijden.
De scheidsrechter en de Scheidsrechtersbegeleider zijn gelijkwaardig aan elkaar. De sfeer is
niet ‘’Ik ben de begeleider scheidsrechters, dus …’’.
Doel
Het doel van het begeleiden van de startende scheidsrechter, is het begeleiden op positieve
wijze waarbij plezier en vertrouwen gecreëerd wordt, onder borging van veiligheid.
Het doel van het begeleiden van alle andere scheidsrechters, is tevens het stimuleren van
plezier, betrokkenheid en ontwikkeling. Hiermee wordt getracht de scheidsrechter te
behouden voor de vereniging, waarmee door ontwikkeling de scheidsrechter naar een hoger
niveau getild wordt. De begeleider helpt de scheidsrechter hierbij.
Observatiewijze
Begeleiding en begeleiding, vindt zowel voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de
wedstrijd plaats. Begeleiding bij de startende scheidsrechter gebeurt zonder formulier, waarbij
besproken wordt na de wedstrijd wat er geobserveerd is door de begeleider ‘’uit de losse
pols’’.
Begeleiding vindt altijd plaats met behulp van het begeleidingsformulier. Daarnaast werkt het
effectief door voorafgaand de wedstrijd een aantal observatiepunten af te spreken, waar extra
aandacht op gevestigd wordt. Dit kunnen punten zijn die de scheidsrechter zelf belangrijk
vindt of heeft gezien bij anderen, maar dit kan ook naar aanleiding van een eerdere wedstrijd
in een begeleidingsrapport naar voren zijn gekomen. Dit laatstgenoemde initiatief ligt bij de
scheidsrechter zelf.
Begeleidingstips (Bron: KNVB)
1. Organiseer voorafgaand aan de daadwerkelijke begeleiding een kennismakingsgesprek.
Met name in situaties waarin betrokkenen elkaar nog niet goed kennen is het verstandig
met elkaar kennis te maken.
2. Kies het juiste moment. Er zijn een aantal momenten/situaties te bedenken waarop/
waarom het niet zo gunstig is een wedstrijd voor- of na te bespreken. Probeer daarin
zorgvuldig te zijn.
3. Zoek een rustige omgeving.
4. Zorg voor oogcontact, maar ga niet recht tegenover elkaar zitten.
5. Zorg voor de juiste hulpmiddelen. Voorwaarde voor een optimale voor- of nabespreking is
dat de Begeleider Scheidsrechters de hulpmiddelen bij zich heeft die een bijdrage kunnen
leveren aan het uiteindelijke resultaat. Hulpmiddelen die voor het begeleiden van
verenigingsscheidsrechters gebruikt kunnen worden zijn: pen; spelregels; papier en
begeleidingsformulieren.
6. Vergeet niet ook complimenten te geven! Volgorde: complimenten (positieve feedback)
gevolgd door (uiteraard ook positief bedoeld) commentaar (negatieve feedback).
7. Maak er geen preek van en voorkom “welles-nietes gesprekken”.
8. Laat het geen monoloog worden, maar een dialoog (inbreng van beide).
9. Luister en probeer te begrijpen.
10. Geef voorbeelden, alternatieven, suggesties, tips, etc. Het benoemen van de situatie, het
moment en de plaats helpt bij het formuleren van een voorbeeld uit de wedstrijd: ‘’In de
e
50 minuut, floot jij voor een vrije schop in het voordeel van de bezoekende partij, ter
hoogte van de middencirkel. Je ging vervolgens op plaats Y staan. Zou je geen betere
positie hebben gehad, indien je op plaats X was gaan staan?’’
11. Controleer of de verenigingsscheidsrechter het begrepen heeft door het stellen van
vragen.
12. De verenigingsscheidsrechter moet altijd met een positief gevoel aan de volgende
wedstrijd beginnen.
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BIJLAGE 5

Praktijkverslag verenigingsscheidsrechters
NAAM: ………………………………………..……………………………….………………………….
DATUM: …………………………………..……………………..
WEDSTRIJD: ………………………………………..…………...…………… UITSLAG: …………
NAAM SCHEIDSRECHTERSBEGELEIDER: ………………………………………………………..

Algemeen beeld eerste helft
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Algemeen beeld tweede helft
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Wat ging er goed ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Wat ging er minder goed?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Wat kan ik verbeteren?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Hoe ga ik mezelf verbeteren?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
OPMERKINGEN N.A.V. CONTACT MET SCHEIDSRECHTERSBEGELEIDER
‘SCHEIDSRECHTERS’
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

