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1 VOORWOORD 
 
Dit document is samengesteld ter verheldering van alle zaken waarover de Technische Commissie 
van voetbalvereniging Blauw-wit’81 in De Moer gaat. Dit is het beleidsplan zoals de huidige 
Technische Commissie de komende 5 jaar wil gaan werken. 
De Technische Commissie van Blauw-wit'81 is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het 
voetbal voor de jeugd en senioren bij Blauw-Wit’81.  
 
De Technische Commissie is er voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar en de senioren. Zij heeft als opdracht 
de verzorging van technisch goed voetbal en de zorg voor speelplezier. Hierbij wordt erop gelet dat 
het spelplezier en de animo van de oudere jeugdspelers voor voetbal blijft bestaan, om zo de 
overstap naar een hoger team gemakkelijker te maken 
Deze continuïteit zal er mede voor moeten zorgen dat de doorstroming naar de senioren 
verwezenlijkt kan worden in de nabije toekomst.  
 
Tevens is het noodzakelijk dat het beleid van de Technische Commissie, in principe onafhankelijk van 
elk bestuur of trainer, als een leidraad geldt binnen de vereniging V.V. Blauw-Wit '81.  
De doelstellingen en uitvoering van taken zullen gedurende het gehele seizoen worden getoetst en 
geëvalueerd in de praktijk en waar nodig worden aangepast. 
De Technische Commissie is hierin leidend. 
 
Het is het streven van de Technische Commissie om met goed voetbal en plezier bij de leden de 
toekomst van onze vereniging in ieder geval te kunnen blijven waarborgen! 
 
De  Technische Commissie 
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2 MISSIE, STRUCTUUR, FUNCTIES   
 

Missie: 
De Technische Commissie van Blauw-wit'81 is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het 
voetbal voor de jeugd en senioren bij Blauw-Wit’81.  
Het doel is om het niveau van het voetbal op een hoger niveau te brengen, waardoor het plezier 
bevordert wordt.  
Zij die dit niveau niet behalen zullen dezelfde aandacht krijgen, maar wel op het eigen niveau, 
waardoor ook zij plezier beleven aan het voetbal.  
Daarbij is het ook belangrijk een goede naam in de omgeving te hebben, zodat vooral jeugdspelers de 
weg naar Blauw-Wit’81 weten te vinden. Aanwas van jeugdleden behoort zeker ook tot de missie. 
 
De veranderde maatschappij heeft ertoe bijgedragen dat het steeds moeilijker wordt om met de 
spelers goede afspraken te maken welke ook navolging krijgen. 
Ouderlijk gezag en maatschappelijke autoriteiten worden steeds vaker ondermijnd. 
Omdat een voetbalvereniging in teamverband moet presteren kan men daarbinnen alleen 
functioneren als alle regels en afspraken gerespecteerd worden.  
We komen zo tot een vereniging waar ouders hun kind met trots naar toe sturen en waar een speler 
trots is op zijn club en zich prettig voelt. 
 

Structuur: 
De Technische Commissie is een onderdeel van de voetbalvereniging Blauw-Wit ’81 en valt direct 
onder het Algemene bestuur. De Technische Commissie heeft een vaste groep vrijwilligers die de 
technische kant van voetbal (trainingen, indelingen, wedstrijden enz) coördineert en verzorgd.  
 

Functies: 
• Voorzitter 

• Secretaris 

• Technisch Jeugd coördinator (TJC) 

• Coördinatoren van jeugdteams 

• Coördinatoren van senioren teams 
 
 
 

 

JEUGDPLAN 2000 18 
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3 DOELSTELLINGEN EN HOOFDTAKEN  

 
Doelstellingen; 

• Het implementeren van technisch beleid wat gericht is op plezier, sportief gedrag en welke 
een steeds beter niveau nastreeft; 

• Het verzorgen van een gedegen (jeugd)opleiding onderbouwd door duidelijke richtlijnen; 

• Het zorgen voor een vertrouwde en veilige sportomgeving; 

• Het maken van duidelijke sportieve afspraken en richtlijnen met alle betrokkenen; 

• Het begeleiden van de (jeugd)spelers n.a.v. de prestaties en gedragingen binnen de club; 

• Het verzorgen van een positieve bijdrage voor de gehele ontwikkeling van de spelers binnen 
onze club. 

• Uitstraling naar de omgeving zodat met name jeugdspelers de weg naar Blauw-Wit’81 weten 
te vinden. 

 
Hoofdtaken; 

• Het verzorgen en begeleiden van leuke en leerzame trainingen; Zorg dragen dat trainers, 
trainingen aanbieden waardoor de jeugd een hoger niveau zal bereiken, waarbij ook plezier 
en individuele kwaliteiten aan bod komen. 

• Het regelen, aansturen, coördineren en begeleiden van de trainers, leiders en begeleiders 
gedurende het gehele seizoen; op trainingsavonden en tijdens trainersbijeenkomsten, 
gecoördineerd door de Technisch Jeugd Coördinator en hoofdtrainer selectie. 

• Het organiseren van evaluatiegesprekken; 

• Het organiseren van trainers/leiders avonden voor jeugd- en senioren teams 

• Het coördineren van het wedstrijdprogramma; 

• Beoordelen van het voetbalproces; 

• Met grote regelmaat, het bezoeken van trainingen en wedstrijden van alle teams. 

• Het maken van teamindelingen; 

• Beleid maken en uitvoeren van een technisch plan over indeling en ontwikkeling van spelers. 

• Neerzetten van goed en sterk voetbal d.m.v. de inzet van gekwalificeerd kader zoals trainers 
en leiders en de inzet van oudere spelers ter begeleiding van de jeugdspelers; 

• Inzetten en begeleiden van ouders/familieleden van (jeugd)spelers en andere vrijwilligers die 
willen helpen in het versterken van het voetbal van Blauw Wit ’81; 

• Verzorgen van een jaarlijkse informatieavond voor ouders/verzorgers van jeugdspelers; 

• Verzorgen van een jaarlijkse informatieavond voor leiders en trainers van de jeugdteams; 

• Communicatie met het bestuur; 

• Communicatie met scheidsrechter coördinatoren en wedstrijd coördinatoren; 

• Organiseren van proeftrainingen en clinics voor de werving van nieuwe jeugdleden. 
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4 NIEUWE LEDEN, WIJZIGEN VAN TEAM EN 
BIJZONDERHEDEN LEDEN. 

 

Nieuwe leden en wijziging van team 
Blauw-Wit’81 is een club die open staat voor iedereen die lekker wil voetballen en lid wil worden. 
Nieuwe leden mogen 4 keer gratis trainen voordat zij zich aan moeten melden als lid. 
Aanmelden van leden gaat via de Ledenadministratie en daarna via de Technische Commissie, die 
een nieuw lid indeelt in een team. 
Wanneer leden van team willen wisselen of een team van speeldag wil veranderen,  gaat dat ook 
altijd via de Technische Commissie. 
Het is niet mogelijk om van team te wisselen zonder dat daar met de Technische Commissie over 
gesproken is. 
 

Bijzonderheden Leden. 
Wanneer een kind met een ‘’rugzakje’’ of andere bijzonderheden zich aanmeld, zal de Technische 
Commissie in gesprek gaan met de ouders wat zij van Blauw-Wit’81 kunnen verwachten, maar ook 
wat er van de ouders wordt verwacht. 
Belangrijk is dat de trainers en leiders de informatie krijgen hoe om te gaan met het betreffende kind.  
Vrijwillige trainers en leiders zijn geen pedagogen, maar afwijkend gedrag betekent vaak wel dat de 
aandacht voor de andere kinderen daar onder lijdt. 
Blauw-Wit’81 zal dit met de betreffende ouders bespreken, wat de mogelijkheden zijn en hoe wij 
daar als club mee om gaan. 
 

Afwijkend gedrag van leden op trainingen jeugd. 
De Technische Commissie monitort de trainingen van de Jeugd. Wanneer jeugdspelers afwijkend 
gedrag vertonen (niet meedoen, aan de kant gaan staan, ruzie maken , enz.) zal de Technische 
Commissie dat eerst zelf proberen op te lossen, maar na twee/drie keer, zal er contact opgenomen 
worden met de ouders. 
Bij excessen zal er direct contact opgenomen worden met de ouders. 
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5 WAT VERWACHTEN WE VAN TRAINERS EN LEIDERS 
 
De Technische Commissie heeft als taak de begeleiding van leiders en trainers. 
Op verschillende manieren wordt dat vorm gegeven door persoonlijke begeleiding, trainers/leiders 
avonden, cursussen en de continue communicatie met leiders en trainers, tijdens de training, bij 
evaluatie gesprekken, enz. 
Ook al is de taak vrijwillig, dat betekent niet dat het vrijblijvend is. 
 
Wat verwachten we van een leider/ trainer: 

• Aanmelding voor VOG (verklaring omtrent gedrag) is verplicht voor alle kader en is kosteloos, 
Blauw-Wit’81 zal de aanvraag initiëren. 

• Leiders en trainers dragen plezier en positiviteit uit naar en over spelers, ouders, bezoekers, kader 
en de club. 

• Leiders/trainers moeten het beleid en beslissingen van de Technische Commissie positief 
uitdragen. 

• Leiders/trainers mogen mee denken en mogen ideeën voordragen, maar de Technische 
Commissie neemt de uiteindelijke beslissing.  

• Leiders/trainers mogen geen beloften doen aan spelers en/of ouders in welk team hij/zij gaan 
spelen. Zij kunnen hierover een advies uitbrengen aan de Technische Commissie of de Technisch 
Jeugd Coördinator.  

• Communicatie van besluiten vind altijd plaats door de Technische Commissie. 

• Bij vragen of het niet kunnen beantwoorden van vragen van ouders/spelers, neemt de 
leider/trainer contact op met de betreffende coördinator die vanuit de Technische Commissie aan 
de betreffende leeftijdsgroep is toegewezen. 
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6 HOE KOMT EEN JEUGDINDELING TOT STAND? 
 

Uitgangspunten en regels KNVB. 
Een van de uitgangspunten zijn de leeftijdscategorieën en mogelijkheden van dispensatie, gesteld 
door de KNVB. Gezien de overgang van indeling door de KNVB van 6X6, 8X8 naar 11X11, is dat voor 
een kleine club als Blauw-Wit’81 altijd een uitdaging en van invloed op de indeling. 
Als jeugdspeler kun je wel naar boven, ongeacht leeftijd, maar helaas niet in grote aantallen naar 
beneden (slechts enkele dispensaties per team) hierdoor voelt het mogelijkerwijs zo dat een speler 
van een andere leeftijd wel in het beoogde team is geplaatst en een kind van dezelfde leeftijd 
categorie niet. 
 

Rol Technisch Jeugd Coördinator. 
De Technisch Jeugd Coördinator van Blauw-Wit’81 heeft als taak de jeugdafdeling van Blauw-Wit’81 
op dusdanige wijze te bekijken dat de jeugd, plezier, inzet, samenwerking, affiniteit en vooral voetbal 
laat zien. De Technisch Jeugd Coördinator is het gehele seizoen verantwoordelijk voor alle 
jeugdspelers binnen de vereniging en probeert al deze spelertjes in te delen waar hij denkt dat zij het 
beste tot hun recht zullen gaan komen. Dit betekent dat er ook gekeken wordt naar kwaliteit, leeftijd, 
inzet en daar waar mogelijk vriendjes en vriendinnetjes. Niet alle aspecten kunnen helaas altijd 
gegarandeerd worden omdat o.a. leeftijd bepalend is voor indeling van een team. 
Ook het natuurlijke verloop bij een leeftijdscategorie waardoor, kijkend naar de toekomst, er ergens 
een moment ontstaat dat diverse teams (ongeacht leeftijd) samengevoegd moeten worden om 
voltallige teams in te kunnen schrijven. 
 

Besluitvorming en communicatie. 
Alle genoemde voorwaarden worden meegenomen in de besluiten hoe en waar spelers worden 
ingedeeld. Al deze aspecten en argumenten worden besproken binnen de Technische Commissie.  
Wanneer de definitieve indeling duidelijk is, zal de Technische Commissie eerst de leiders en trainers 
inlichten en pas daarna de ouders inlichten en de indeling bekend maken. 
Iedereen die vragen heeft over de indeling, mag zich richten tot de Technische Commissie 
tc@blauwwit81.nl of rechtstreeks tot één van de coördinatoren van de Technische Commissie. 
 

Monitoring 
Nadat de indeling is gemaakt, gecommuniceerd en gepubliceerd, monitort de Technisch Jeugd 
Coördinator, alle facetten die ook de indeling bepalen. Waar nodig, zal er bijgestuurd worden, zonder 
daar uiteindelijk kinderen mee te willen teleurstellen, maar uitsluitend met het oog op een stabielere 
indeling van teams kijkend naar niveau, spel beleving, inzet en ontwikkeling. 
 

Tot slot 
Iedere indeling is elk seizoen weer een enorme klus. 
Ten alle tijden kijken we verder dan het huidige seizoen. Dit bepaald daardoor dat sommige keuzes 
niet altijd de keuzes zijn die spelers/ouders/trainers of leiders voor ogen hebben, maar dat er 
vereniging breed wordt bekeken om de juiste speler in het juiste team te plaatsen, er een juist aantal 
per team gecreëerd wordt en wat op dat moment nodig is om alle kinderen te laten voetballen, 
ongeacht leeftijd. 
 

mailto:tc@blauwwit81.nl


 

 Pagina 9 van 10 

7 HOE REALISEREN WE ONZE DOELSTELLINGEN?  
 
Hoe kunnen we de jeugd van Blauw-wit’81 door middel van goede begeleiding tijdens trainingen en 
wedstrijden voorbereiden voor de overstap naar senioren? 
Tijdens dit traject maken we de spelertjes beter en bereiden we ze voor op de speelwijze die de 
selectie ook toepast. Door deze wijze van aanbieden krijgen we als vereniging een herkenbare stijl 
van voetbal en weet iedereen hoe er wordt gevoetbald bij Blauw-Wit’81. 
In de toekomst kunnen we dan ook trainers benaderen die deze wijze van voetbal herkennen en/of 
aanspreekt en deze wijze willen oppakken en verbeteren.  
Tevens stimuleren we hiermee dat de jeugd voorbereidt wordt op de mogelijke overstap richting de 
selectie aangezien de speelwijze bij hen bekend is. 
 
Hoe doen we dit? 
 
Items aanreiken bij de trainers die het spelbeeld van Blauw-Wit herkenbaar gaan maken: 
1) druk zetten op de helft van de tegenstander (3-5-2) of (3-4-3) 
2) voetballend oplossen (geen lange ballen) 
3) aanvullen met input van bijvoorbeeld de huidige hoofdtrainer 
4) oudere jeugd na de JO19 altijd door laten stromen naar selectie BW 1 en 2 
 
Learning on the job: 
• Iedereen kennis laten maken met en in laten loggen op de Rinus app van de KNVB. (Hierin zitten 

alle oefeningen die gelinkt kunnen worden aan diverse speelwijzen. Hiermee hoeven we het wiel 
niet opnieuw uit te vinden maar maken we gebruik van wat er op de markt te vinden is. 

• Tevens zal er op een 3 tal momenten een ‘train de trainersmoment’ plaats vinden onder 
begeleiding van de hoofdtrainer. Planning ongeveer: aanvang seizoen, eind oktober en februari. 
Hierbij zal de hoofdtrainer diverse oefeningen aanbieden aan een aangewezen team waarbij het 
doel is om te laten zien welke oefeningen en mogelijkheden er zijn binnen de stof.  
Hiermee behouden we de betrokkenheid met de senioren en zorgen we dat de jeugdtrainers 
input van de hoofdtrainer krijgen, zodat hetgeen de hoofdtrainer voor ogen heeft ook door hem 
gecommuniceerd kan worden aan de jeugdtrainers, maar ook dat hij dat kan laten zien.  

• TJC zal coördineren op de velden tijdens trainingen en wedstrijden of men zich als team houdt 
aan gemaakte afspraken.  

• TJC zal in overleg met de Technische Commissie bespreken welke spelers aandacht behoeven of 
mogelijk beter tot hun recht komen in een ander team.  

• Uitgaande van bovenstaande items zal de rode draad van het seizoen, aanvallen-verdedigen- 
omschakelen zijn, waardoor de trainers zich per periode van 3 maanden kunnen richten op één 
van de thema’s.  

• De trainers die aangeven onderdeel te willen zijn van het trainerskader, committeren zich dan 
ook aan het bovenstaande en kunnen eventueel bij de KNVB of elders een cursus aangeboden 
krijgen. Afhankelijk van de cursus zal er gevraagd worden dat de trainer zich voor een x aantal 
jaar verbindt aan de vereniging. Dit laatste wordt afgestemd met het bestuur van Blauw-Wit’81. 
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Keepers; 
Vanaf de JO10 krijgen de keepers speciale keeperstraining per twee personen van circa een half uur.  

• Dit is intensiever en beter voor de concentratie en de kinderen krijgen meer individuele aandacht. 

• Per leeftijd is er dan meer aandacht voor wat er dan van een keeper verwacht wordt en ook 
rekening houdend met een groot of klein veld. 

 
Keepers onder de JO10 kunnen ook keepers training krijgen. Dit wordt door de TJC besproken met de 
Technische Commissie.  

 


