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INLEIDING

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
S.V. Kickers’69 neemt een belangrijke plaats in binnen Leimuiden en
Rijnsaterwoude. Jong en oud vinden bij de club een plek om hun hobby te
beoefenen, hun passie te beleven of om elkaar te ontmoeten in een sportieve
omgeving. Kickers’69 geeft de ruimte aan zowel de prestatiegerichte en de
recreatieve leden.
Bij de vereniging leeft het besef dat voetbal een middel is om mensen samen te
brengen en de jeugd op een positieve manier te vormen. Zij leren door het voetbal
samen te werken in een team, door te zetten, de leiding te nemen en om te gaan met
winnen en verliezen. Door succes te ervaren, groeit hun zelfvertrouwen en
weerbaarheid, maar leren ze ook zich te beheersen en respect te tonen voor
anderen.
Voetbal vormt, juist ook dankzij het competitie-element. Het voetbal gaat om
wedstrijden en de wedstrijd draait om winnen, ongeacht het niveau. Dit voetbalplan is
dan ook bedoeld om de prestaties te verbeteren, op een reëel maar toch zo hoog
mogelijk niveau. Het plan formuleert doelstellingen, brengt structuur in de
voetbalopleiding van Kickers’69 en schept zo de voorwaarden voor optimale
resultaten en plezier op het veld.

Voetbal Technische Zaken (VTZ)
S.V. Kickers ’69
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DOELSTELLINGEN
1. De hoofddoelstellingen binnen S.V. Kickers ’69 zijn:
• Plezier;
• Spelvreugde;
• Voetballende ontwikkeling;
• Teambelang;
• Ledenbehoud;
• Aanwas van nieuwe leden stimuleren.
2. Binnen S.V. Kickers ’69 willen we dat de selectie teams op een zo hoog en reëel
mogelijk niveau in het amateurvoetbal uitkomen.

3. Per seizoen een aantal spelers uit de jeugd af te leveren aan de selectie.
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ORGANISATIE

Voetbalplan
Het voetbalplan beperkt zich tot de voetbaltechnische organisatie binnen de
vereniging. Het aangewezen orgaan binnen de vereniging om de beschreven
doelstellingen na te streven is de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ).
VTZ
De commissie VTZ bestaat uit:
- 1 voorzitter, tevens lid van het bestuur van de vereniging;
- 4 tot 8 leden.
De voorzitter wordt benoemd door het bestuur. De voorzitter stelt de commissie
jaarlijks samen en legt hiervoor verantwoording af aan het bestuur.
Het streven is dat minimaal één van de leden van VTZ plaatsneemt in de
jeugdcommissie. Indien dit niet mogelijk is zal er altijd één VTZ lid bij de
vergaderingen van de jeugdcommissie aanwezig zijn, mocht de jeugdcommissie
hierom vragen.
Besluiten van VTZ worden zo nodig bij meerderheid van stemmen genomen.
Taken
1. VTZ is verantwoordelijk voor samenstelling en uitvoering van het voetbalplan. Het
voetbalplan wordt akkoord bevonden door de jeugdcommissie en het bestuur.
2. VTZ is verantwoordelijk voor de aanstelling en het functioneren van alle betaalde
en vrijwillige krachten die de elftallen op het veld (bege)leiden:
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdtrainer senioren selectie;
Trainer 2e elftal;
Keeperstrainer;
Trainer dames;
Trainers jeugd;
Leiders;
Materialenbeheerder(s).

3. VTZ heeft de eindverantwoording voor de indeling van alle jeugdteams, welke in
samenspraak met trainers en leiders jaarlijks tot stand komt.
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VOETBALTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN

1. Bij S.V. Kickers’69 zal er zowel bij de seniorenselecties als de jeugdteams die
op een heel veld voetballen bij voorkeur in een K-4-3-3 formatie gespeeld
worden. De JO8 t/m JO10 (6:6) spelen bij voorkeur in een K-2-2-1 formatie.
De JO11 t/m JO12 (8:8) spelen bij voorkeur in een K-2-3-2 of K-3-2-2 formatie.
2. De ontwikkeling van de individuele jeugdspeler komt voor het teambelang.
Mocht een speler er voetballend bij zijn leeftijdscategorie ver bovenuit steken,
kan VTZ, in overleg met betreffende speler, zijn of haar ouders en
trainer/leider, beslissen om deze speler in een hoger team in te delen.
3. Bij de kabouters draait het om spelplezier en het kennismaken met het
spelletje voetbal. Bij de jeugd van JO7 t/m JO16 is de ontwikkeling van
voetbaltechnische vaardigheden en spelinzicht belangrijker dan het winnen
van de wedstrijd of de stand op de ranglijst. Bij de JO17 t/m JO19 staat het
winnen en de stand op de ranglijst voorop.
4. Trainers en coaches houden rekening met het niveau, leeftijd,
(voetbal)ervaring, beleving, plezier en talent van de spelers en passen hun
oefenstof en coaching hierop aan.
5. Mocht er een tekort aan trainers/coaches zijn voor trainingen en of
wedstrijden, dan wordt verwacht dat ouders/verzorgers mee helpen. Rouleren
zou hier een van de opties voor zijn.
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SELECTIEBELEID

Selectie senioren
1. De Hoofdtrainer Senioren is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
eerste en tweede selectieteam van de senioren. Het samenstellen van de
selectieteams zal hij ten alle tijden in overleg doen met de trainer van het
tweede elftal.
2. Vervroegd doorschuiven van jeugdspelers naar de seniorenselecties vindt
plaats onder verantwoording van VTZ en na overleg tussen de trainer van het
desbetreffende jeugd team, Hoofdtrainer Senioren en de speler.

Samenstelling jeugdteams
1. Bij het samenstellen van de jeugdteams zal er zoveel mogelijk rekening
gehouden worden met de onderstaande punten, in volgorde van
belangrijkheid:
- Indelen in de juiste leeftijdscategorie;
- Voetballende ontwikkeling;
- Teambelang;
- Plezier;
- Spelvreugde.
2. Dispensatie verlening of het vervroegd doorschuiven van spelers naar een
andere leeftijdscategorie geschiedt onder verantwoording van VTZ. Dit zal
VTZ bespreken met de leider/trainer van zowel het oude als nieuwe team van
de desbetreffende speler. Uiteraard gaat dit ook in overleg met de spelers en
ouder(s).
3. Vanaf de JO13/MO13 wordt bij de selectieteams in toenemende mate ook
gekeken naar de invulling van alle posities binnen het elftal.
4. Na ¾ seizoen zullen de spelers die het seizoen erop in een hogere
leeftijdscategorie gaan voetballen één keer per week gaan meetrainen met het
hogere elftal. Indien mogelijk zullen er ook oefenwedstijden georganiseerd
worden zodat iedereen alvast kan wennen.
5. VTZ is verantwoordelijk voor het indelen van de jeugdteams. VTZ zal altijd met
de leiders/trainers die het afgelopen seizoen met de spelers gewerkt hebben
in overleg gaan om een zo goed mogelijke indeling te kunnen maken.
6. Voorlopige teamindelingen worden aan het einde van het lopende seizoen,
eind mei, bekendgemaakt, nadat eventuele selectiewedstrijden /
gewenningswedstrijden gespeeld zijn.

7
Voetbalplan S.V. Kickers ’69 d.d. 13-05-2020

VTZ maakt daarvoor een eerste indeling gebaseerd op leeftijd. Aansluitend
wordt met de betreffende trainers, leiders de indeling per team bepaald.
7. Meiden worden in principe in een meidenteam ingedeeld. Indien er geen
meidenteam is, wordt er een gemengd team geformeerd. Uitzonderlijk
getalenteerde meiden kunnen in een jongensteam ingedeeld worden,
uiteraard in overleg met speelster en ouder(s).
8. Vanaf 5 jaar kunnen spelers lid worden bij S.V. Kickers’69 en wordt hij/zij
ingedeeld in zijn of haar leeftijdscategorie.
9. VTZ is verantwoordelijk voor het aanmelden van alle teams bij de KNVB. In
overleg met de nieuwe leiders/trainers zal de klasse bepaald worden waarin
de teams gaan spelen.
10. Er kan kosteloos meegetraind worden de eerste 5 keer. Daarna zal er een
beslissing genomen moeten worden om lid te worden bij de vereniging.
11. Zoals onder punt 6 vermeld is, worden de voorlopige teamindelingen voor het
nieuwe seizoen eind mei bekend gemaakt. Nieuwe leden dienen zich dan ook
vóór eind mei aan te melden. Bij latere aanmeldingen of aanmeldingen in de
loop van het nieuwe seizoen kan meedoen aan wedstrijden niet gegarandeerd
worden, wanneer de teams al voldoende spelers of speelsters hebben
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TRAINERS

1. Het voetbalplan is een uitgangspunt voor (het aanstellen van) trainers en leiders.
2. De Hoofdtrainer Senioren beschikt over het diploma UEFA B of hoger. De trainer
van het 2e elftal beschikt (bij voorkeur) over het diploma UEFA C of hoger. De
trainer van de JO19 (of JO18) beschikt (bij voorkeur) over het diploma UEFA C
(Jeugd) of heeft de nodige ervaring.
3. S.V. Kickers ’69 stimuleert en ondersteunt het volgen van cursussen PupillenJuniorentrainer en/of Jeugdleider door leden. Indien het niet mogelijk is een
gediplomeerde trainer aan te stellen voor de jeugdselectieteams dan zal bij
voorkeur een ervaren (ex)voetballer voor de groep staan.
4. Een trainer/coach die zijn team doordeweeks traint en zaterdag bij de wedstrijd
coacht heeft sterk de voorkeur bij de jeugd(selectie)teams.
Hoofdtrainer Senioren
De Hoofdtrainer Senioren wordt aangesteld door het bestuur op voordracht van VTZ
en is een betaalde functie binnen de vereniging.
De Hoofdtrainer Senioren:
• draagt mede verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het voetbalplan;
• is verantwoordelijk voor de samenstelling van het eerste en tweede elftal en
de prestaties van het eerste elftal;
• is verantwoordelijk voor de trainingen van het eerste en tweede elftal;
• bekijkt met enige regelmaat wedstrijden van het tweede en van de JO19;
• houdt i.s.m. leiders en assistent-trainers de ontwikkeling van (selectie)spelers
bij;
• overlegt met de leider/trainer van het tweede elftal en de JO19 (JO18);
• staat open voor contact met leden van de vereniging en supporters;
• legt verantwoording af aan VTZ.
Trainer tweede elftal
De trainer van het tweede elftal wordt aangesteld door het bestuur op voordracht van
VTZ en kan een betaalde functie binnen de vereniging zijn.
De trainer van het tweede elftal:
• geeft training aan het tweede elftal op dinsdag- en donderdagavond;
• begeleidt de wedstrijden van het tweede elftal;
• begeleidt de wedstrijden van ons O23-team;
• werkt nauw samen met de trainer van het eerste elftal;
• draagt actief bij aan een goede doorstroom en begeleiding van eigen jeugd
naar senioren;
• staat open voor contact met leden van de vereniging en supporters;
• legt verantwoording af aan VTZ.
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