Jeugdvoetbalbeleidsplan.
Iedereen binnen de club van SCG ‘18 droomt ervan dat de standaardelftallen van de vereniging
voornamelijk bestaan uit eigen opgeleide spelers.
Talentvolle spelers die zich hebben kunnen ontwikkelen binnen de club en de kans hebben gekregen
om zich te bewijzen op het hoogste niveau.
Maar ook minder talentvolle spelers die zich optimaal hebben kunnen ontwikkelen en met plezier
op een lager niveau aan het voetballen zijn.

Inmiddels is het besef gekomen dat daarvoor nadrukkelijk de aandacht moet uitgaan naar de
voetbalopleiding van de jeugd.
Een goede voetbalopleiding leidt immers tot betere en slimmere voetballers en heeft bovendien een
aanzuigende werking op nieuwe leden uit de regio. In dit kader hebben wij vanuit de jeugdafdeling
de volgende missie geformuleerd:

“Iedere voetballer uit de regio moet bij SCG ’18 willen voetballen,
en ouders moeten bij een voetbalvereniging aan SCG ’18 denken”

Dit beleidsplan is een volgende stap om de organisatie en de jeugdopleiding kwalitatief een verdere
impuls te geven. Aan de hand hiervan is het mogelijk een betere en transparantere uitvoering te
geven van het algemeen beleid binnen de jeugd. Transparant voor iedereen die op enigerlei wijze bij
het jeugdvoetbal van SCG ‘18 is betrokken: ouders, spelers, leiders, trainers, bestuursleden, enz.
Kort samengevat willen wij met dit jeugdplan de volgende doelen bereiken:







Een meer professionele aanpak van de jeugdopleiding binnen SCG ‘18 realiseren, met een
heldere visie en gezamenlijke uitgangspunten;
Bijdragen aan het ambitieniveau van SCG ’18.
Een kader scheppen, van waaruit zowel technische maatregelen als normen en waarden
kunnen worden door vertaald naar de jeugd;
Duidelijkheid creëren in de structuur van de jeugdafdeling;
Houvast bieden voor bestaande en nieuwe vrijwilligers binnen de jeugdopleiding;.

Dit beleidsplan is zeker geen statisch plan! In de toekomst wordt het beleid regelmatig geëvalueerd,
waarna kan worden overgegaan tot wijziging en/of aanvulling van het plan, zodat het voor iedereen
een actuele leidraad is en blijft bij de opleiding en begeleiding van jeugdspelers.

Ambities voor de toekomst
Een gezonde voetbalvereniging heeft altijd ambities voor de toekomst! Deze ambities kunnen op
verschillende gebieden liggen: groei van het aantal leden, verhoging van het niveau, verbetering van
de accommodatie, enzovoort. Uiteraard hangt het een samen met het ander.
Om onze missie, zoals geformuleerd in ons voorwoord, in de komende jaren te bewerkstelligen
hebben wij een aantal doelstellingen voor de korte termijn (1-2 jaar) en voor de lange termijn
(3-5 jaar) geformuleerd.
Korte termijn (1 - 2 jaar) doelstellingen zijn als volgt:
 Gediplomeerde trainers voor de hoogste jeugdelftallen.
 Verhoging van de instroom van jeugdleden.
 Beperking van de uitstroom van jeugdleden.
 Verdere ondersteuning voor de onder- en middenbouw.
 Volledige invulling en behoud van functies binnen jeugdafdeling (technisch/didactisch
opgeleid kader).
 Betere communicatie binnen de jeugdafdeling (vastleggen van afspraken en tijdige
evaluaties).
 Invoering en opvolging van een gedegen jaarplan/kalender met duidelijke meetmomenten.
 Grotere betrokkenheid van spelers, trainers, leiders en ouders binnen de vereniging.
Lange termijn (3 - 5 jaar) doelstellingen zijn als volgt:
 Verhoging van de instroom van jeugdleden.
 Beperking van de uitstroom van jeugdleden.
 Goede aansluiting naar senioren, ieder op zijn niveau.
 Kwaliteit 1e elftallen jeugd verhogen naar 1e klasse - Hoofdklasse niveau (aansluiting bij
niveau 1e elftal senioren).
 Monitoren van spelers via speler volgsysteem en historie aanleggen en gebruiken.
 KNVB-ster jeugdopleiding certificering.

Technisch beleid
Met het Technisch Beleid willen wij aangeven hoe wij binnen SCG ’18 invulling geven aan de
ontwikkeling van de voetballende jeugd, van mini-pupil tot aan het moment dat ze overgaan naar de
senioren.
Wij willen daarbij zorgen voor een vaste opbouw met betrekking tot de organisatie structuur van de
SCG ’18 Jeugdopleiding, de doelstellingen per leeftijdscategorie, de trainingsstof, de begeleiding en
de wedstrijdopvatting. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau en de leeftijd van de speler.

Algemene visie
Wij streven er naar dat elke jeugdvoetballer bij SCG ‘18 dezelfde opleiding krijgt.
Aan de basis van het Technisch Beleid liggen de volgende uitgangspunten:





Elke jeugdspeler, elke SCG ’18 speler moet plezier hebben in het voetbalspelen.
Elke jeugdspeler, elke SCG ’18 speler moet voetballen op zijn of haar eigen niveau.
Elke jeugdspeler, elke SCG ’18 speler moet zich kunnen ontwikkelen.
Elke jeugdspeler, elke SCG ’18 speler moet zo lang mogelijk betrokken blijven.

Bij alles waar wij binnen SCG ‘18 mee bezig zijn moeten deze uitgangspunten ten alle tijden in acht
worden genomen.
Wanneer wij hieraan voorbij gaan, doen wij onze jeugdleden tekort, kunnen we onze doelstellingen
niet behalen en onze missie niet realiseren.
Technische en tactische vorming!
De technische vorming van jeugdvoetballers is een belangrijke doelstelling van SCG ‘18. De coaches
en trainers zijn hiervoor verantwoordelijk. Om hen te ondersteunen worden er regelmatig
informatieavonden met demonstratietrainingen georganiseerd en zijn ze voorzien met
trainingsvoorbeelden. Ook worden er regelmatig cursussen aangeboden om de coaches en trainers
op een hoger niveau te krijgen.






De visie kan gezien worden als het gene waar we over een aantal jaren (in 2021) willen staan
als vereniging.
Bij voetbalvereniging SCG’18 gaan optimaal presteren en plezier in de voetbalsport hand in
hand. Het eerste elftal heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied
van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest.
Onze jeugdleden zijn letterlijk onze toekomst. We besteden veel aandacht aan onze jeugd en
we werken ieder jaar naar een steeds betere jeugdopleiding. Daarvoor vinden we het
belangrijk om te investeren in onze jeugd en de jeugdtrainers, -leiders en -begeleiders.
Gediplomeerde trainers zijn daarvoor belangrijk en daarom bieden we dan ook de
mogelijkheid aan onze vrijwilligers om cursussen en opleidingen te volgen. We leiden onze
jeugdspelers op tot goede en waardevolle senioren.
Een andere belangrijke pijler binnen onze vereniging is het damesvoetbal. Het enthousiasme
en de toestroom van meisjes is groot en dat moet gekoesterd worden. We investeren in onze
damesafdeling en hebben zowel vele meisjesteams en volwaardige damesteams.

Kenmerken onderbouw, middenbouw en bovenbouw
De SCG’18-jeugd bestaat uit zeven verschillende leeftijdscategorieën, van JO7/MO7-pupil tot
JO19/MO19-junior. Omdat dit kinderen en jongeren betreft in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar,
zijn de onderlinge verschillen per leeftijdscategorie groot. Iedere leeftijdscategorie vraagt dan ook
om een andere benaderingswijze, andere voetbaltechnische doelstellingen en derhalve om een
andere aanpak.
Ten behoeve van het Technisch Beleid maken wij onderscheid in onderbouw, middenbouw en
bovenbouw.

Onderbouw
Kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar zijn naast het maken van doelpunten vooral gericht op het in
bezit houden van de bal, dribbelen, het spelen van de bal naar een medespeler en schieten op doel.
In de training ligt het accent op leren omgaan met de bal in basisvormen. Er wordt veel in kleine
aantallen geoefend. Ze leren ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt, probeer je die zo
snel mogelijk weer terug te krijgen.
JO11-12 / MO11-12 pupillen leren dat steeds meer samen te doen.
Op hoofdlijnen gelden de volgende doelstellingen:
Onder 7-8
Onder 9-10
Onder 11-12

Beheersen van de bal.
Doelgericht handelen met de bal.
Doelgericht samenspelen.

Middenbouw
Vanaf de JO13-pupillen wordt er 11:11 gespeeld. Kinderen beheersen hun eigen bewegingen en
willen samen met hun teamgenoten proberen met een ander gelijk te komen of hem te overtreffen.
Ze ontwikkelen inzicht in het spel 11:11, leren omgaan met een groot speelveld, spelregels en spelen
in een opstelling.
In de training ontstaat meer aandacht voor veldbezetting, spelen met linies en de verschillende taken
per linie en positie. JO13-pupillen kunnen het voetballen nog vaak oefenen met kleine aantallen, met
accenten op aanvallen en/of verdedigen. Als spelers ouder en vaardiger (JO15/MO15-junior) zijn,
blijft het partijspel 4:4 een goed leermiddel, maar oefenen ook in meer complexe vormen als 7:7/8:8
op samenwerking tussen de linies.
Voor deze groepen gelden de volgende doelstellingen:
Onder 13
Onder 14
Onder 15

Spelen vanuit een basistaak.
Spelen vanuit een basistaak.
Afstemmen basistaken binnen het team.

Bovenbouw
In de laatste fase van leren voetballen wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel.
De laatste en eerstkomende wedstrijd worden belangrijk als uitgangspunt van de training.
Spelers leren het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich te
specialiseren in de teamtaken waarin ze het best zijn. Ze maken zich ondergeschikt aan het
teambelang en gaan om met spanning en de druk van de wedstrijd.
Kort samengevat zijn de doestellingen:
Onder 17
Onder 19

Spelen als team
Presteren als team in de competitie

Reguliere training
Alle jeugd krijgt de mogelijkheid om twee keer in de week te trainen volgens een geperiodiseerd
programma.
Door het werken met een periodisering zorgen wij ervoor dat spelers zich stapsgewijs kunnen
ontwikkelen.
Met 'periodisering' bedoelen wij dat in blokken van een aantal weken training wordt gegeven in een
aantal voetbalaspecten die de speler beïnvloeden om de voetbalprestatie optimaal en duurzaam te
ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat als je spelers langere tijd volgens een bepaalde lijn
begeleidt én ze laat focussen op een paar specifieke accenten dat dit uiteindelijk tot een groter
leerresultaat leidt. Een voorbeeld hiervan is dat we in de middenbouw en bovenbouw in een 1:4:3:3
opstelling spelen met een dynamisch middenveld, mits het spelersmateriaal zich daarvoor leent.
Bij elke training moeten wij ons zelf elke keer weer de volgende vragen stellen:
1. Is de training voetbalecht? Is de oefenvorm een zinvolle vereenvoudiging van het voetballen? Is er
sprake van aanvallen, verdedigen en omschakelen voor beide teams? Wordt er gespeeld om te
winnen?
2. Is er veel actie? Zijn er voldoende herhalingen van dat wat je wilt oefenen? Zijn er voldoende
leermomenten, beurten en prikkels? Zijn de wachttijden niet te lang? Genoeg ballen?
3. Is de training afgestemd op de groep? Heb je rekening gehouden met leeftijd, vaardigheden en
beleving van de groep?
4. Is de coaching afgestemd op de groep? Wordt de bedoeling van de oefenvorm duidelijk gemaakt?
Wordt het voorgedaan, worden oplossingen aangedragen? Wordt er ingegrepen en zo nodig
stilgezet?
Wordt de boel op gang gehouden? Wordt het moeilijker of makkelijker gemaakt?

Nog even in het kort wat de Missie, Visie en Kernwaarden van SCG’18 zijn:
Missie: ( waar we voor staan )
 Zo hoog mogelijk voetballen binnen de kaders van onze vereniging.
 100 % tevreden leden.
 Goede werkbare omstandigheden voor de leiders/trainers.
 Onze vereniging is een ontmoetingsplaats waar normen en waarden gelden en waar
iedereen elkaar met respect benadert.
 Sportief gedrag zowel binnen als buiten de velden.
Visie: ( waar we voor gaan )
 Elke jeugdspeler, elke SCG ’18 speler moet plezier hebben in het voetbalspelen.
 Elke jeugdspeler, elke SCG ’18 speler moet voetballen op zijn of haar eigen niveau.
 Elke jeugdspeler, elke SCG ’18 speler moet zich kunnen ontwikkelen.
 Elke jeugdspeler, elke SCG ’18 speler moet zo lang mogelijk betrokken blijven.
 SCG ’18 wil eigen trainers, begeleiders en scheidsrechters opleiden en zal spelers van
(bij voorkeur selectie)teams uit de seniorenafdeling en de hoogste juniorenteams stimuleren
om trainer/begeleider bij de jeugd te worden.
 Ambitie is om in ieder geval gekwalificeerde trainers te hebben voor alle standaard
prestatieve jeugdteams en indien mogelijk ook voor de recreatieve jeugdteams

Kernwaarden:
 SCG ’18 wil volwassenen en jeugdleden de mogelijkheid bieden om voetbal als
vrijetijdsbesteding op hun eigen niveau te beoefenen dan wel als vrijwilliger/begeleider
binnen de vereniging te functioneren
 Plezier voor op staat.
 We trots zijn op onze club SCG’18.
 Een prima imago naar buiten toe uitdragen.
 SCG ’18 wil in de regio een toonaangevende vereniging zijn die opvalt door de aansprekende
resultaten van haar (selectie)teams, door sportief gedrag binnen en buiten het veld, door het
plezier dat alle leden beleven aan het voetbal en door de representatieve en veilige
accommodatie.
 SCG ’18 heeft spelers, begeleiding en supporters die respect tonen voor tegenstander en
scheidsrechter. SCG ’18 biedt een omgeving voor spelers, vrijwilligers, supporters en
sponsors waarbij trots, plezier en passie voorop staan.

