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Voorwoord
“Train met visie, Speel met passie!“ Dat is waar we als Enter Vooruit bij de jeugd voor willen gaan:
met passie werken aan een jeugd die vol plezier hun hobby kan uitoefenen. In die visie, passie en het
plezier liggen de sleutels voor de toekomst van Enter Vooruit.
Voetbal is van oudsher een volkssport met een laagdrempelig karakter. Echter, de samenleving om
ons heen verandert: de individualisering van de samenleving blijft maar doorgaan: het vervullen van
eigen behoeften staat steeds meer centraal. Bij oudere jeugd zijn er veel andere dingen die ook
interessant worden. Het is dus noodzaak om een aantrekkelijke vereniging te zijn en een goede
jeugdopleiding binnen Enter Vooruit te hebben om de jeugd voor onze club te behouden.
Enter Vooruit heeft jaren terug kunnen vallen op het jeugdbeleidsplan dat door de vorige Jeugd
Technische Commissie is geschreven. Echter zijn er in de loop der tijd andere beslissingen gemaakt en
is de kennis ervan wat verwaterd. De behoefte aan een nieuw beleidsplan werd steeds groter en is
met dit jeugdbeleidsplan gerealiseerd.
Voorliggend document is geschreven als korte handleiding met keuzes in het beleid zoals deze binnen
de jeugdopleiding van Enter Vooruit zijn gemaakt. Wanneer in het document in de ‘hij-vorm‘ wordt
gesproken, moet dit uiteraard ook als ‘zij‘ worden opgevat.
Bij Enter Vooruit moeten de kinderen zichzelf kunnen zijn en plezier aan hun hobby staat daarbij
voorop!
Commissie Jeugdbeleidsplan
Rutger Beverdam
Metin Güngül
Sander Jansen
Jurgen Koedijk
Wouter Langenhof
Jeroen ter Steege
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Voetbalzaken Jeugd
Martijn Bouw
Niels Getkate
Adriaan ter Steege
Daan Zwoferink
Thijs ter Harmsel
Joke van Uitert
Wieger Markvoort
Lisanne Mennegat

Pagina 4

Inleiding
Het toezicht bij de juiste uitvoering van het jeugdbeleidsplan ligt in hoofdzaak bij de jeugdcoördinator
in samenwerking met de (opnieuw op te richten) Jeugd Technische Commissie (JTC). Geadviseerd
wordt om dit plan jaarlijks te evalueren en actualiseren in de periode van november t/m maart.
Dit beleidsplan is geschreven vanuit het oogpunt van de jeugd. De commissie ziet er een grote
meerwaarde voor Enter Vooruit in wanneer dit plan in zijn geheel wordt afgestemd met het
beleidsplan van de senioren. Op het moment van schrijven is hiervoor de eerste aanzet reeds gegeven.
Gezamenlijke keuzes zullen de club een meer gestructureerde jeugdopleiding opleveren waarmee
een duidelijker doel kan worden nagestreefd.
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1.

Kenmerken Enter Vooruit

1.1

Algemeen

Enter Vooruit is een club met ongeveer 750 leden waarvan 450 actieve leden. Van deze actieve leden
zijn er ongeveer 250 die onder de spelende jeugdleden vallen. Het aantal jeugdleden per lichting
fluctueert licht. Reden hiervoor is de relatief kleine Enterse samenleving.
Belangrijke kenmerken van Enter Vooruit zijn dat het een echte dorpsclub is met een sociaal bindende
factor. Enter Vooruit heeft ook een mooi verzorgde accommodatie met drie kunstgrasvelden. Door
deze factoren zijn er binnen Enter Vooruit veel vrijwilligers. Mede doordat er binnen de club niet aan
spelers wordt betaald om bij Enter Vooruit te voetballen, kan er met eigen jeugd op een competitief
niveau worden gespeeld en voelen de leden van Enter Vooruit zich betrokken bij de club. Hierdoor is
men bereid om vrijwillig taken binnen de club op zich te nemen.
Door de individualiserende samenleving is het echter ook binnen Enter Vooruit moeilijker om een
grote betrokkenheid bij de leden te creëren. Vrijwilligers zijn veelal mensen die ook op andere
vlakken vrijwillige taken vervullen. Er ligt dus een uitdaging om de betrokkenheid binnen de club te
vergroten. Binnen de jeugd zijn er veel vrijwilligers actief. Dit wordt breed gewaardeerd, echter niet
elke vrijwilliger is geschoold en heeft de ideale eigenschappen voor de taken die hij uitoefent.

1.2

Organisatiestructuur

De organisatie van Enter Vooruit kenmerkt zich door de verschillende commissies waarbij vanuit
iedere commissie één lid zitting heeft in het hoofdbestuur van Enter Vooruit. Het volledige
organogram is te zien in Bijlage I. Onder de Voorzitter Voetbalzaken Jeugd valt de jeugdafdeling van
Enter Vooruit.
De wenselijke organisatiestructuur binnen de jeugd van Enter Vooruit wordt in Bijlage II weergegeven.
Deze organisatiestructuur moet bij aanvang van het seizoen 2018-2019 gerealiseerd zijn. De structuur
van de jeugdcoordinatie is te zien in Bijlage III

1.3

Waarden en normen

Enter Vooruit is een club waarbij normen en waarden hoog in het vaandel staan. Hoewel een
‘normale’ omgang met elkaar binnen een club niet meer dan gewoon is, moeten (jeugd)leden zich
realiseren dat zij binnen de (voetbal) activiteiten Enter Vooruit vertegenwoordigen en excessief
gedrag een negatieve invloed heeft op het beeld van Enter Vooruit. Daarom is in de taakomschrijving
aandacht voor gewenst gedrag van leiders, trainers en spelers van Enter Vooruit.
In het kort gaat het daarbij om de omgang met elkaar, tegenstanders, scheidsrechters, taalgebruik en
luistergedrag. Tevens gelden er een aantal regels met betrekking tot alcohol, roken en het gebruik van
mobiele telefoons. Deze regels en het gewenst gedrag zijn terug te vinden in de waarden & normen
en taakomschrijvingen in de Bijlage IV en V.
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2.

Missie, Visie en Doelstellingen

2.1

Algemeen

Binnen de jeugdafdeling van Enter Vooruit is voor de periode 2018-2023 een missie opgesteld waar
vanuit de visie van Enter Vooruit een aantal doelen zijn gesteld.

2.2

Missie

Het aanbieden van de voetbalsport, voor een ieder op zo’n aantrekkelijk mogelijk niveau, aan te
bieden aan een zo breed mogelijke afspiegeling van Enter en omgeving. Dit wordt vormgegeven
middels een helder beleid en duidelijke structuur, waarbij elke speler op zijn eigen niveau optimaal
plezier heeft en zich optimaal kan ontwikkelen binnen een hechte vereniging. Naast voetbal
gerelateerde activiteiten nemen ook nevenactiviteiten een belangrijke rol in binnen Enter Vooruit.

2.3

Visie

Het plezier op het veld en bij randactiviteiten dient bij Enter Vooruit voor ieder individu voorop te
staan. De voetbalkwaliteiten van ieder spelend lid moeten daarbij optimaal worden ontwikkeld.
Daarvoor moet de jeugdopleiding verder ontwikkeld worden tot een meer toonaangevende
jeugdafdeling binnen de regio, waardoor er een (nog) hogere aantrekkingskracht uitgaat van Enter
Vooruit.
Deze doorontwikkeling van de jeugdopleiding moet als volgt gebeuren:
 Gelijkwaardige positieve aandacht voor alle teams;
 Prestatieve (eerste) jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau maar wel passend bij de
kwaliteit van de lichting;
 Minder verschil in voetbalkwaliteit tussen selectie en overige teams; spelers uit lagere teams
moeten aan kunnen sluiten bij selectieteams;
 Opleiding van spelers / teams gaat boven korte termijn resultaat
 Binnen Enter Vooruit dient een duidelijk opleidingstraject / -organisatie te worden opgezet met
duidelijke trainingen, oefeningen en eisen per leeftijdsgroep en waarin ook structureel kader
wordt opgeleid. Binnen het redelijke moeten ook eisen gesteld kunnen worden aan leiders en
trainers. Binnen het opleidingstraject speelt ook het Beleidsplan Senioren een belangrijke rol;
 Mogelijkheid tot minimaal twee trainingen voor elk jeugdlid. Tevens keeperstrainingen voor alle
gemotiveerde keepers;
 T/m O15 gericht op zoveel mogelijk ontwikkeling van de individuele spelers, vanaf O15 meer
team-gerelateerd;
 Herkenbare voetbalstijl door de gehele jeugdopleiding (aandachtspunt: nieuw jeugdvoetbal);
 Het organiseren van extra activiteiten, zowel voetbal gerelateerde als nevenactiviteiten,
waardoor het positieve imago van Enter Vooruit verder wordt ontwikkeld en de
aantrekkingskracht wordt vergroot;

2.4







Doelstellingen
Het door laten stromen van minimaal 3 jeugdspelers per seizoen naar de selectie van Enter
Vooruit;
Voetballen op het niveau dat past bij ieder spelend lid waarbij het streven is om selectieteams
e
min. 1 klasse KNVB te laten spelen;
Gekwalificeerde trainers voor alle selectieteams; overige teams gemotiveerde trainers onder
begeleiding van gekwalificeerde trainers;
Behoud van de clubcultuur binnen het opleidingstraject.
Monitoren en bijstellen van plannen
Het structureel aanbieden van een extra, niet verplichte, techniektraining
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Pagina 7

3.

Jeugdopleiding

3.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt het opleidingsplan op hoofdlijnen weergegeven. Vertrekpunt daarin zijn de
opleidings en coachings doelstellingen per leeftijdscategorie die elkaar stapsgewijs en aangepast aan
de algemene ontwikkeling en de voetbalontwikkeling van kinderen opvolgen. Bij het leren voetballen
worden grofweg drie fasen onderscheiden:
 Welpen t/m O11-pupillen
 O12- t/m 015-junioren
 O17- t/m 019-junioren

Het gehele traject wordt vanuit een visie beschouwd waarbij een globale speelwijze binnen de gehele
vereniging is opgesteld: 1 - 4 - 3 - 3 of 1 - 3 - 4 - 3 of 1 - 3 - 3 - 4 (zie onderstaand voorbeeld). De visie
hierachter is dat het samenspel binnen deze formatie het beste te realiseren is vanwege de
driehoeken die gemaakt kunnen worden. Nuances zijn mogelijk door de keuze van de extra speler in
de verschillende linies.

Opstelling: 1-4-3-3

Opstelling: 1-3-4-3

Opstelling: 1-3-3-4

Daarnaast is in dit hoofdstuk ook aandacht voor het jeugdkader. Hierbij komt onder andere aan bod
welke eisen er aan trainers worden gesteld.

Beleidsplan 2018-2023
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3.2

Welpen t/m O11-pupillen

3.2.1 Kenmerken
Kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar zijn naast het doelpunten maken vooral gericht op het in het
bezit houden van de bal, het pingelen, het spelen van de bal naar een medespeler en schieten op
doel. In de trainingen ligt het accent op het leren omgaan met de bal in basisvormen, waarbij er veel
met kleine aantallen wordt geoefend (bijv. 2 tegen 1, 3 tegen 2, 1 tegen 1, 5 tegen 2 en allerlei
variaties daarvan). Het partijspel dat zich het meest leent om het voetballen te ontwikkelen is 4 tegen
4, dat als de kleinste vorm van de echte wedstrijd kan worden gezien. (Zie ook bijlage VI voor
leeftijdsspecifieke kenmerken)

In verschillende variaties van het 4 tegen 4 kunnen verschillende accenten worden gelegd, waarin de
handelingen van spelers met de bal benadrukt worden (zoals dribbelen, passeren, passen en
schieten). Maar uiteraard leren kinderen ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt probeer
je die zo snel mogelijk weer terug te krijgen. En zeker bij O9-pupillen leren ze dat ook steeds meer
samen te doen. Ook komen voorkeuren voor posities meer tot uiting, de één vindt het prettiger om
meer verdediger te zijn, de ander is meer een aanvallend type.

3.2.2 Welpen: leren beheersen van de bal
Welpen en pupillen moeten leren de bal te beheersen en dat is niet eenvoudig. Tijdens het voetballen
mag de bal immers met alle lichaamsdelen aangeraakt/gecontroleerd/ verplaatst worden, behalve
met de handen. En dat is jammer, want met de handen is het toch iets gemakkelijker. Als er dan ook
nog tegenspelers zijn die proberen de bal af te pakken, er ook nog medespelers zijn die in de weg
lopen en het allemaal binnen de lijnen van het speelveld moet plaatsvinden, wordt dat extra moeilijk.
Dus: voordat er ook maar iets anders van kinderen in voetballen wordt gevraagd moet er een zekere
mate van balbeheersing zijn. Daarnaast moeten deze kinderen leren wat de spelbedoeling is, waar ze
moeten scoren, wat de spelregels zijn, rekening leren houden met anderen, houden aan afspraken die
geleden rond trainingen en wedstrijden, los komen van ouders enz.

3.2.3 O9: Leren doelgericht handelen met de bal
O9-pupillen zijn al aardig in staat de bal tijdens het voetballen te beheersen. De volgende stap is dat
zij het steeds beter leren beheersen van de bal leren koppelen aan de bedoeling van het spel, en dan
met name binnen het aanvallen. Dus: dribbelen en drijven om tot scoren te komen, dribbelen om de
bal even vast te houden, drijven om snel terreinwinst te boeken, breed passen om de bal daarna diep
te kunnen spelen, diep passen om dichter bij doel tegenpartij te komen, aannemen om snel door te
kunnen passen, opendraaien om naar voren of andere kant te kunnen passen/dribbelen, enz.

3.2.4 O11: Leren samen doelgericht spelen
In de eindfase van de O9-pupillen en bij de O11-pupillenzie je dat ze, omdat er sprake is van een
zekere mate van doelgerichte balbeheersing, steeds beter in staat zijn samen te spelen. Ze beginnen
te begrijpen dat het vaak handig is om samen de spelbedoeling te realiseren dan alleen. Dit moet,
naast dat het leren beheersen van de bal ook nog steeds verder ontwikkeld moet worden, steeds
verder ontwikkeld worden. Samen steeds beter leren allerlei eenvoudige voetbalsituaties binnen
aanvallen en verdedigen op te lossen.

Beleidsplan 2018-2023

Pagina 9

3.3

O12- t/m O15-junioren

3.3.1 Kenmerken
Vanaf de O13-pupillen wordt 11 tegen 11 gespeeld. Kinderen beheersen hun eigen bewegingen en
willen samen met hun teamgenoten wedijveren met anderen. Ze ontwikkelen inzicht in het spel 11
tegen 11, leren omgaan met een groot speelveld, spelregels en het spelen in een opstelling. Dit
betekent voor de training dat er meer aandacht komt voor de veldbezetting, spelen met linies en de
verschillende taken die er per linie en per positie zijn. (Zie ook bijlage VI voor leeftijdsspecifieke
kenmerken)
Zeker bij de O13-pupillen kan het voetballen nog vaak geoefend worden met kleine aantallen, waarbij
accenten kunnen worden gelegd op het aanvallen of het verdedigen. Als de spelers ouder en
vaardiger zijn, zal daarnaast gekozen kunnen worden voor meer complexe vormen. Het partijspel 4
tegen 4 blijft een goed leermiddel, maar in 7 tegen 7 of 8 tegen 8 kan meer aandacht worden besteed
aan de samenwerking tussen de linies.

3.3.2 O13: Leren vanuit een basistaak
O13-pupillen spelen 11 tegen 11. Een grote verandering voor 1e jaars O13-pupillen. Een groter veld
en meer spelers vraagt om een bepaalde herkenbare teamorganisatie (verdeling van spelers op het
veld), een speelwijze (stijl van voetballen) en een verdeling van taken binnen die organisatie. Spelers
moeten leren in die organisatie te spelen en binnen die organisatie vanuit hun basistaak (binnen
aanvallen en verdedigen) leren voetballen om samen tot winst te komen. In de praktijk betekent dit
dat spelers zich verder moeten ontwikkelen via meer complexe, in de zin van aantallen mede- en
tegenspelers, trainingssituaties waarin vanuit een basistaak gespeeld wordt om tot resultaat te
komen. Daarbinnen blijft het verder ontwikkelen van het beheersen van de bal ook altijd een
doelstelling. Dat is dan gerelateerd aan de voetbalsituatie en de daarbij gevraagde handelingen.

3.3.3 O15: Leren afstemmen van basistaken in het team
Nadat spelers in de O13-pupillenhebben leren voetballen vanuit hun basistaak, is het nu zaak al die
basistaken op elkaar af te stemmen. Spelers moeten dus leren samen te werken, het spel op elkaar af
te stemmen, elkaars kwaliteiten kennen en dat zowel binnen aanvallen, verdedigen en omschakelen.
Dit zowel in de eigen linie (verdedigers, middenvelders en aanvallers) alsook ten opzichte van andere
linies. Bovenstaande krijgt ook binnen het omschakelen betekenis voor deze leeftijdscategorie.

3.4

O17- t/m O19-junioren

3.4.1 Kenmerken
In de derde fase wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel. De afgelopen en de
eerstkomende wedstrijd worden belangrijker als uitgangspunt van de training. Spelers moeten leren
het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich te specialiseren in
de teamtaken waarin ze het best zijn. Daar hoort ook bij het ondergeschikt maken aan het
teambelang en het leren omgaan met spanning en de druk van de wedstrijd. (Zie ook bijlage VI voor
leeftijdsspecifieke kenmerken)

3.4.2 O17: Leren spelen als een team
In de O17-juniorenmoeten spelers leren als team een prestatie te leveren. Concreet betekent dit dat
het rendement van handelen hoger moet.
Tijdens trainingen en wedstrijden worden de handelingen van de individuele spelers, maar zeker ook
van het totale team meer en meer beoordeeld op rendement.
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3.4.3 O19: Leren presteren als team in een competitie
O19-juniorenmoeten leren wedstrijden te winnen en proberen zo hoog mogelijk te eindigen in de
competitie. Dat betekent dat samen met spelers voor een bepaalde teamorganisatie gekozen moet
worden, de analyse van wedstrijden en komende tegenstanders een rol gaan spelen om goed
voorbereid aan de volgende wedstrijd te kunnen beginnen.

3.5

Jeugdkader

Enter Vooruit hecht veel waarde aan opgeleide trainers voor haar jeugdteams. Opgeleide trainers
zouden met deze kennis en ervaring in staat moeten zijn om jeugdspelers en -trainers naar een hoger
niveau te brengen. Voor de jeugd selectieteams verwachten we van een trainer dat deze minimaal
beschikt over een TC3 diploma of aantoonbaar gelijkwaardig niveau. Voor de trainers van de overige
teams is het trainersdiploma niet verplicht, wat niet wegneemt dat de mogelijkheid wel wordt
gestimuleerd binnen Enter Vooruit!

Beleidsplan 2018-2023
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4.

Selectie & Indeling

4.1

Algemeen

Enter Vooruit streeft ernaar elke speler zo goed mogelijk op zijn eigen niveau in te delen. Wij zijn van
mening dat dit het meeste plezier èn mogelijkheid tot ontwikkeling biedt aan iedere individuele
speler.

4.2

Selectiecriteria

Om te komen tot een goede indeling waarbij ieder jeugdlid op zijn eigen niveau wordt ingedeeld, is
het van belang de selectiecriteria duidelijk te maken. Onderstaande selectiecriteria zijn de eisen
waarop de spelers beoordeeld worden en op basis waarvan het niveau van een speler wordt
ingeschat. Elk criteria is hierbij even belangrijk.

4.3

Wijze van indelen

Idealiter wordt na afloop van de najaarscompetitie begonnen met een inventarisatie van de aantallen
spelers per lichting in het volgende seizoen. Op basis hiervan kan het aantal teams worden bepaald
dat moet worden ingeschreven voor de KNVB-competities. Deze inventarisatie wordt gedaan door de
Jeugd Technische Commissie.
Het vervolg wordt uitgevoerd door de coördinatoren, in overleg met de leiders en andere trainers en
de jeugdcoördinator die hierbij de leiding heeft. De hieruit voort komende indeling kan vervolgens
worden gespiegeld aan de beoordelingen uit het spelersvolgsysteem Dotcomsport.
Na afloop van de voorjaarscompetities wordt zo snel mogelijk de nieuwe indeling bekend gemaakt.
Aansluitend wordt er een inloopochtend gehouden om de mogelijkheid te bieden voor het stellen van
vragen door (ouders / verzorgers van) jeugdleden over de nieuwe indeling.

Beleidsplan 2018-2023
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In principe worden jeugdleden in hun eigen lichting ingedeeld. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk,
bijvoorbeeld bij uitzonderlijke talenten die vroegtijdig doorgeschoven worden om op die manier op
een eigen niveau te kunnen spelen. Bij een gebrek aan kwantiteit is het mogelijk dat spelers hoger of
lager dan hun lichting worden ingedeeld, echter: dit mag alleen worden toegepast als er geen andere
oplossingen zijn. Om de doorstroming binnen de jeugd te bevorderen, kunnen de getalenteerdere
spelers per lichting vanaf de winterstop meetrainen met een hogere lichting. Tijdens de winterstop
wordt door de coördinatoren overlegd welke spelers hiervoor in aanmerking komen.
De Jeugd Technische Commissie zal in overleg met de jeugdcoördinator en de leiders en trainers van
de O19-jeugd bepalen welke spelers doorstromen naar de senioren. Bij deze spelers worden hun
wensen geïnventariseerd en aansluitend wordt dit door de Jeugd Technische Commissie overlegd met
de Senioren Technische Commissie. Dit overleg kan halverwege de voorjaarscompetities plaatsvinden
zodat tijdig rekening kan worden gehouden met de doorstroming vanuit de jeugd. Uitgangspunt is dat
jeugdleden in de jeugd voetballen. Bij uitzonderlijke talenten dient twee weken voor aanvang van de
competitie eerste elftal duidelijkheid te zijn verschaft waar betreffende talenten worden ingedeeld.

4.4

Inschrijving competities KNVB

Elf- en zeventallen van Enter Vooruit worden bij de KNVB-competities ingeschreven waarbij de
maximale ontwikkeling van de spelers wordt behaald. Dit houdt in dat teams op hun eigen niveau
moeten worden ingedeeld. Het kampioen worden van jeugdteams is dus geen doel op zich, maar de
ontwikkeling van de betreffende spelers moet centraal staan binnen de jeugdopleiding.
In de nieuwe plannen van de KNVB staat plezier en ontwikkeling voorop. Hierin worden jaarlichtingen
gemaakt. Dit houdt in dat, naast de O9, O11-, O13-, O15-, O17- en O19 teams ook O7-, O8-, O10-,
O12-, O14-, O16-, en O18-competities worden aangeboden. Voor de jongste lichtingen (O8- en
O9-teams) betreft het hier een verplichte inschrijving voor het seizoen 2018-2019. Voor de overige
lichtingen kan gebruik gemaakt worden van de ‘even’-competities indien men een jong team heeft
e
met m.n. 1 jaars teams. In het seizoen 2018-2019 wil de KNVB voor de hele jeugd gaan werken met
jaarlichtingen.
De O7-teams komen vanaf seizoen 2018-2019 niet meer uit in KNVB-competities, maar worden
geacht binnen de vereniging of door clubs onderling georganiseerde wedstrijden, competities en/of
toernooien afwerken. De wedstrijdvormen bestaan uit 4 tegen 4 partijen op een veld van 20x30
meter met een formaat doel 3:1 en zonder keepers. Het is daarbij de bedoeling dat er 8 wedstrijden
van 4 minuten worden gespeeld. Enter Vooruit geeft op deze wijze momenteel invulling aan de
zaterdagtrainingen van de Welpen.
De O8- en O9-teams komen wel uit in een competitie, echter houdt de KNVB hierbij geen rangen en
standen meer bij. Wel houdt de KNVB uitslagen bij om de competities eerlijk in te kunnen delen.
De teams spelen in een wedstrijdvorm van 6 tegen 6 op een veld van 30 x 42,5 meter en kunnen
scoren op een pupillendoel. Eén van de 6 spelers is doelman. De wedstrijden duren 2x20 minuten. Per
helft vindt er na tien minuten een time-out plaats van maximaal twee minuten. De rust tussen beide
speelhelften duurt maximaal tien minuten.
In het seizoen 2018-2019 zal worden gestart met wedstrijdvormen voor O11- en O12-teams waarbij
wedstrijdvormen in teams van 8 tegen 8 op een veld van 64 x 42,5 meter worden afgewerkt. Het
pupillendoel wordt hierbij verdedigd door een doelman en de speeltijd bedraagt 2x30 minuten. Ook
hier zal sprake zijn van een time-out van maximaal 2 minuten halverwege de speelhelften. De rust
duurt ook hier maximaal 10 minuten. De wedstrijd wordt geleid door een pupillenscheidsrechter en
vanaf deze leeftijdscategorieën zullen standen en klassementen worden gepubliceerd.
Voor oudere lichtingen zijn er, buiten de jaarteams, voorlopig geen wezenlijke veranderingen te
verwachten. In het seizoen 2018-2019 worden optioneel ook O10-teams aangeboden op basis van
vrijwillige inschrijving. De opzet hiervan is gelijk aan de O8- en O9-teams, maar spelen 2x25 minuten
en per helft een time-out na 12,5 minuten. Vanaf 2018-2019 worden deze teams definitief ingevoerd.
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5.

Jeugdkader

5.1

Voetbal Zaken Jeugd








Is eindverantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering jeugdbeleid;
Geeft leiding aan de gehele jeugdafdeling en zorgt dat de gestelde regels worden nageleefd en
worden uitgevoerd;
Onderhoudt contacten aangaande wedstrijden en eventueel daaraan verbonden problemen met
het bondsbestuur van de KNVB en/of betreffende clubs;
Zorgt voor werving en behoud van jeugdleden;
Is aanspreekpunt voor de (jeugd)leden of ouders/verzorgers van (jeugd)leden betreffende
niet-voetbaltechnische zaken binnen het jeugdvoetbal van Enter Vooruit;
Vergadert maandelijks over de actuele zaken aangaande de jeugd gedurende het
voetbalseizoen.

In de bijlage IV is de verdeling van taken binnen de Voetbal Zaken Jeugd te vinden.

5.2










Jeugd Technische Commissie
Voordragen van jeugdcoördinator aan het Hoofdbestuur en Voetbal Zaken Jeugd en beoordelen
van deze jeugdcoördinator;
In overleg met jeugdcoördinator aanstellen en beoordelen van coördinatoren per lichting die
tevens de trainingen en begeleiding van het eerste team uit de betreffende lichting voor hun
rekening nemen;
Verantwoordelijk voor de werving en behoud van het overige jeugdkader;
Stimuleert kader tot het volgen van cursussen en organiseert en begeleidt hierin waar nodig;
Bewaken, bijstellen en verder ontwikkelen van het jeugdbeleidsplan;
Verantwoordelijk voor de indelingen van de jeugdafdeling van Enter Vooruit en overleg
doorstroming senioren;
Is aanspreekpunt voor de (jeugd)leden of ouders/verzorgers van (jeugd)leden betreffende
voetbaltechnische zaken binnen het jeugdvoetbal van Enter Vooruit.
Vergadert maandelijks over de technische zaken aangaande de jeugd gedurende het
voetbalseizoen.

In de bijlage IV is de verdeling van taken binnen de Voetbal Zaken Jeugd te vinden.

5.3










Jeugdcoördinator
Werkt volgens het jeugdbeleidsplan van Enter Vooruit en draagt dat ook actief uit;
Ziet toe op de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en draagt voorstellen aan ter verbetering van
het jeugdbeleidsplan;
Heeft zitting in de JeugdTechnische Commissie;
Creëert samenhang in de werkwijze van de verschillende lichtingen;
Werft en evalueert kader, bezoekt hiervoor trainingen en wedstrijden;
Beoordeelt coördinatoren op inhoud trainingen, begeleiding team tijdens wedstrijden en
begeleiding overig kader aan de hand van het jeugdbeleidsplan;
Draagt zorg voor een duidelijke communicatie voor bij de doorstroming van jeugdleden naar een
hogere leeftijdsgroep;
Organiseert scholingsactiviteiten voor overig kader en stimuleert kader tot het volgen van
opleidingen / cursussen;
Organiseert vier keer per jaar een overleg tussen de jeugdcoördinator en coördinatoren
lichtingen waarbij minimaal één lid van de JeugdTechnische Commissie aanwezig is.
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5.4








Coördinator lichting
Heeft minimaal TC3 of wordt door JTC en VZJ reeds geschikt geacht en is in het lopende seizoen
bereid deze cursus te volgen;
Werkt volgens jeugdbeleidsplan Enter Vooruit en draagt dit ook uit;
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het selectieproces en indeling van de betreffende
lichting;
Verantwoordelijk voor ontwikkeling en begeleiding overig kader binnen de betreffende lichting
en is hiervoor eerste aanspreekpunt;
Legt verantwoording af bij de jeugdcoördinator en JeugdTechnische Commissie;
Bezoekt de uitgeschreven vergaderingen en draagt daarin zijn verantwoording als trainer;
Traint selectie-elftallen en coacht tijdens de wedstrijd.

In de bijlage IV zijn algemen richtlijnen voor trainers te vinden.

5.5




Coördinator Circuittraining
Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de trainingen;
Bespreekt de inhoud van de trainingen tijdig met de circuittrainers en bepaalt in overleg de
rolverdeling tijdens de trainingen;
Begeleidt trainers waar mogelijk individueel zodat deze zich persoonlijk ontwikkelen.

In de bijlage IV zijn algemen richtlijnen voor trainers te vinden.

5.6




Trainers overige teams en circuittrainers
Bereiden trainingen voor en geven trainingen aan eigen teams en leidt bij voorkeur ook op
zaterdag, maar in ieder geval regelmatig aanwezig;
Overleggen met coördinator lichting over opbouw, inhoud trainingen en aandachtspunten
Bereidt trainingen voor i.o.m. de coördinator circuittraining

Circuittrainingen evt. in te vullen met stageplekken sportopleidingen ROC / Windesheim etc. In de
bijlage IV zijn algemen richtlijnen voor trainers te vinden.

5.7





Leiders en assistent scheidsrechters
Houdt startavond met ouders aan begin van het seizoen;
Verzorgen de voorbereiding op de wedstrijden en begeleiding tijdens wedstrijden;
Zorgen voor rij- en was schema’s;
Verzorgt indien nodig de rol van assistent scheidsrechter tijdens wedstrijden

In de bijlage IV zijn algemene richtlijnen voor leiders en assistent scheidsrechters te vinden.

5.8



Spelbegeleiders en scheidsrechters
Verzorgt leiding tijdens de wedstrijden en zorgt voor verwerking uitslag;
Verplichte cursus jeugd O15.

In de bijlage zijn algemene richtlijnen voor scheidsrechters te vinden. Daarnaast is in Bijlage XII het
Handboek Clubarbitrage Enter Vooruit te lezen.
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6.

Fysieke gesteldheid

6.1

Warming up

Voor de jeugdteams van 09 tot en met 019 wordt er verwacht dat zij één zelfde warming-up
uitvoeren (zie bijlage XI voor warming up) Zodat er een duidelijke structuur komt voor trainingen en
wedstrijden.

6.2

Core Stability

Core-stability wordt een onderwerp dat steeds belangrijker wordt binnen sporten waarin er iets
gevraagd wordt van het fysiek van een persoon. Het is belangrijk dat er in de training voldoende
aandacht (kwartier per week) wordt besteed aan oefeningen die de “kernstabiliteit vergroten, dit om
lichamelijke klachten en blessures te voorkomen (voor oefeningen zie bijlage XI Warming up)

6.3

Loopcoordinatie

Met name binnn het jeugdvoetbal is loopcoordinatie een onder geschoven kindje terwijl voetballers
hier in de toekomst heel veel gemak van kunnen hebben als hier in de jeugdopleiding voldoende
aandacht aan wordt besteed. Het is belangrijk dat er in de training voldoende aandacht (kwartier per
week) wordt besteed aan loopcoördinatie van jeugdspelers, hiervoor zijn er per team ook loopladders
beschikbaar (voorbeeld zie bijlage). Daarnaast is het aan te raden om na elke training / wedstrijd uit
te lopen zodat de bloedsomloop zich makkelijker aan de hartslag kan gaan aanpassen.

6.4

Fysieke gesteldheid en conditieopbouw

Voor de spelers vanaf O9 tot en met O19 is het belangrijk dat deze elk jaar twee keer worden
gemeten en gewogen. Dit is belangrijk voor de jeugd trainers en hoofdcoördinator van Enter Vooruit.
Vanuit deze twee metingen wordt een BMI gemeten, vanuit de BMI kunnen trainers de
belastbaarheid van de jeugdspelers meten en hierop de desbetreffende trainingen op aanpassen, dit
voorkomt blessures. Op http://www.gezondafvallen.net/kind is de BMI te berekenen en de
Indextabel is te vinden in de bijlage IX (BMI Index voor jongens en meisjes). Selectie teams zijn
verplicht drie keer per jaar een shuttle run test + lengte en gewicht onder begeleiding van de trainer,
fysiotherapeut uit te voeren. Dit wordt zoals eerder benoemt drie keer gemeten, de eerste meting is
een nul meting vindt een week voor de start van de competitie plaats, de tweede meting vindt plaats
in november na deze meting kunnen de fysiotherapeut, hoofd coördinator en trainer zien hoe de
spelers gedurende het eerste gedeelte van het seizoen zich qua uithoudingsvermogen heeft
ontwikkeld en of de trainer hier zijn trainingen op heeft afgestemd. De laatste meeting vindt plaats in
de periode april, tijdens deze laatste meeting wordt er na het zelfde gekeken als de vorige meeting.
Door deze drie metingen wordt in kaart gebracht hoe een individu zich heeft ontwikkelt op
uithoudingsvermogen, lengte en gewicht.

6.5

Medische ondersteuning

Wanneer een (jeugd)lid van Enter Vooruit een blessure op heeft gelopen, is er de mogelijkheid om
deze te laten controleren/verzorgen door fysiotherapeuten. Deze therapeuten zijn elke dinsdag en
donderdag na 20:15 beschikbaar voor ieder (jeugd) lid van Enter Vooruit. Dit gebeurt in overleg met
de betreffende trainer.
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7.

Communicatie

7.1

Algemeen

Een goede interne èn externe communicatie is misschien de belangrijkste eis om het jeugdbeleidsplan
op goede wijze uit te kunnen voeren. In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen en lijnen van
communicatie binnen de jeugd van Enter Vooruit behandelt.

7.2

Externe communicatie

Met externe communicatie wordt bedoeld de communicatie van bestuurlijk orgaan naar buiten toe.
Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar, namelijk
 Website;
 Mail;
 Social Media;
 Clubblad;
 Georganiseerde bijeenkomsten
Over het algemeen betreft deze communicatie het doen van mededelingen die via de website, mail,
social media en clubblad kunnen worden verspreid. Zorgvuldigheid moet in alle gevallen in acht
genomen worden. Corrigerende mededelingen kunnen het beste in georganiseerde bijeenkomsten
worden besproken. Ook de ouderavond is een voorbeeld van een bijeenkomst waarbij mededelingen
worden gedaan en uitleg wordt gegeven over de werkwijze bij Enter Vooruit.

7.3

Interne communicatie

De interne communicatie betreft een aparte functie binnen de Voetbal Zaken Jeugd. Hiervoor dient
een vast e-mailadres te worden aangemaakt. De beheerder van dit e-mailadres inventariseert niet
alleen de binnengekomen mails en stuurt deze door naar de verantwoordelijke binnen Enter Vooruit,
maar zorgt ook voor terugkoppeling en geeft indien nodig een deadline. Tijdens bijeenkomsten (bv.
Leiders & Trainersoverleg) dienen de actiepunten genoteerd te worden en tijdens volgende
overleggen terugkoppeling te worden gegeven. Belangrijk is om beginnend kader duidelijk te maken
wat er van hen verwacht wordt en welke regels er gelden binnen Enter Vooruit. Tevens kan dit
mailadres door het overige kader worden gebruikt voor het indienen van onderwerpen voor
vergaderingen, cursusavonden etc. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kleine enquêtes binnen het
jeugdkader om meningen over bepaalde onderwerpen te peilen.
Communicatie vormt tevens een belangrijke rol bij het tot stand brengen en publiceren van de
indelingen. In onderling overleg wordt per lichting een indeling opgesteld. Deze wordt vervolgens
besproken met de jeugdcoördinator waarna deze de nieuwe indeling aanlevert bij de Voetbal Zaken
Jeugd. Voor een goede interne communicatie is het van belang dat onderstaande punten in een
jaarplanning (inclusief herinneringen) worden vastgelegd: (Zie bijlage X)
 Periodieke overleggen VZJ, JTC, Coördinatoren lichtingen, JTC-Sen.TC, Leiders- en
trainersvergaderingen, scheidsrechters vergaderingen
 Ouderavond
 Organisatie Meisjestoernooi
 Traject indelingen
 Traject beoordeling, inventarisatie en aanstelling jeugdkader
 Traject organisatie toernooien en evt. O19+ competitie
 Datum ouderavond
 Oefenwedstrijden
 Winteractiviteiten
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8.

Accommodatie

8.1

Gebouw

Enter Vooruit heeft de beschikking over een nette kantine welke aan alle eisen voldoet waaraan een
sportkantine tegenwoordig moet voldoen. Er is een ruime bar met daarachter een grote keuken. In de
kantine hangen meerdere televisieschermen die op zaterdag gebruikt worden als informatieborden
met name over Enter Vooruit 1. Daarnaast worden deze schermen gebruikt bij vergaderingen en
doordeweeks als televisie om sport uit te zenden. Als aanvulling hierop zou nog de bijvoorbeeld de
uitslagen van de andere teams of andere nieuwsitems hierop weetgegeven kunnen worden.
In het hoofdgebouw bevinden zich tevens het wedstrijdsecretariaat en de bestuurskamer. In de
bestuurskamer hangt een beamer en is een scherm aanwezig die gebruikt kunnen worden bij
presentaties / besprekingen. Doordeweeks is de bestuurskamer te reserveren door een commissie.
Verder is er nog een ruimte waar de reservetenues liggen en waar de jeugdteams hun spulletjes
kunnen opruimen zoals de intrapballen en waterzak. Voor elk team is een kastje welke op slot kwam
zodat iedereen zijn eigen spullen goed kan beheren.
Aan het hoofdgebouw zitten 8 kleedkamers en 2 kleinere kleedkamers voor de scheidsrechter. Naast
deze kleedkamers zitten er onder de tribune ook 2 kleedkamers en een kleedkamer voor de
scheidsrechter. Apart van het hoofdgebouw staat een bijgebouw waarin zich een wasruimte,
ballenhok en een ruimte per seniorenteam voor opslag van spullen bevinden.
Naast de kantine is er voor de kleinste kinderen een klein speeltuintje.
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8.2

Velden

Enter Vooruit huurt de velden van SAWE en heeft op dit moment de beschikking over 2
kunstgrasvelden (Veld 1 en 4) en 2 grasvelden (Veld 2 en 3). Tevens is er nog een
pupillenkunstgrasveld welke van de club zelf is. Om alle kunstgrasvelden staan lichtmasten waardoor
deze velden ook allemaal gebruikt kunnen worden voor de trainingen. Met de komst van het nieuwe
kunstgras op veld 4 kan EV met de kunstgrasvelden op dit moment weer een tijd vooruit.
De grasvelden zijn echter een zorgenkind aan het worden. De kwaliteit is erg slecht en de SAWE zal
hiervoor met een oplossing moeten komen. Op dit moment moeten er helaas vaak wedstrijden
afgelast worden, en is de staat van het veld als er wel op gespeeld wordt zeker geen reclame voor de
club.
Naast het pad tussen het hoofdveld en het pupillenveld is nog een klein pannaveld ingericht voor de
jeugd.

8.3

Kleding

Enter Vooruit heeft er voor gekozen om eens in de 3/4 jaar als club over te gaan op een nieuw tenue.
Dit komt de gelijkheid ten goede. Voor de jeugd is er nu gekozen om niet meer met aparte sponsoren
te werken maar om de sponsoren samen te voegen onder de naam Talentenstek. Aan het begin van
het seizoen 2017-2018 heeft iedereen een nieuw tenue ontvangen, waaronder ook leidersjassen.
Ieder team krijgt daarnaast de beschikking over een aantal ballen een waterzak met bidons. Mocht er
verder nog behoefte zijn aan materiaal dan kan men zich wenden tot het hoofdbestuur.
De kleding blijft eigendom van Enter Vooruit en zal aan het eind van het seizoen ingeleverd moeten
worden zodat het volgende seizoen een ander team er mee verder kan.
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