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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het technisch beleidsplan 2022-2027 van SVO Buytenpark het beschrijft het 
beleid, de visie, de doelstellingen, de ambitie alsmede het gehele technische beleid van  
de vereniging omtrent jeugd- en seniorenvoetbal, dames en heren. Het plan dient als 
leidraad voor alle betrokkenen bij de uitvoering en toetsing van het voetbaltechnische 
beleid binnen de vereniging. Het beschreven beleid is opgesteld door de Voetbal 
Technische Commissie (VTC) en door het bestuur vastgesteld voor de periode 2022-
2027 en wordt jaarlijks geëvalueerd.   
  
Als echte amateur vereniging zijn wij voor het grootste deel aangewezen op onze eigen 
jeugdopleiding als het gaat om het vullen van onze senioren teams. Dit geldt voor onze 
selectie teams (1e en 2e), maar zeker ook voor de lager spelende teams. Want samen 
vormen wij onze vereniging.  

Het streven zal zijn om plezier en prestatie hand in hand en zij aan zij binnen onze 
vereniging te laten gaan. Want gebleken is dat beide enorm belangrijk zijn voor onze 
vereniging en het voortbestaan hiervan.  

Het bestuur wenst alle trainers, leiders, verzorgers en vooral spelers veel plezier en 
succes bij het uitoefenen van de hobby en hebben er alle vertrouwen in dat dit plan 
bijdraagt aan de ontwikkeling van onze mooie vereniging.  
 
2. Visie 
 
SVO Buytenpark wil een vereniging zijn met de gezonde ambitie om het voor iedereen 
mogelijk te maken om het voetbalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als 
recreatief niveau te beoefenen en om spelers met plezier persoonlijk te ontwikkelen 
naar vermogen.  
 
3. Beleid  
 
Het algemeen bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van 
midden-lange en lange termijn beleid, aansluitend bij de missie en visie van de 
vereniging.   
  
De Voetbal Technische Commissie (VTC) is binnen de vereniging verantwoordelijk voor 
het vertalen van het algemene beleid naar een voetbal technisch beleid voor een 
periode van 5 jaar. Daartoe ontwikkelt de VTC een beleid op voetbal technisch gebied, 
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inclusief de voetbaltechnische visie en de doelstellingen en draagt zorg voor 
communicatie ervan.  
  
De uitvoering van het beleid ligt in de praktijk bij de trainers/leiders. De VTC houdt 
toezicht op de uitvoering en toetst of dit past binnen het technische beleid. Om de 
scheiding tussen beleidvorming en –uitvoering te waarborgen worden er geen trainers/ 
leiders die actief zijn binnen de vereniging opgenomen in de VTC.   
  
4. Doelstelling  
 
De doelstelling van dit technisch beleidsplan is om de speler die lid is van                         
SVO Buytenpark zich door een duidelijk opleidingstraject met plezier persoonlijk te 
ontwikkelen en te laten presteren naar vermogen. Waarbij er een verantwoorde en 
doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren plaatsvindt zowel op prestatief 
(selectie) als op recreatief niveau.  
 
5. Voetbal Technische Commissie (VTC) 
 
Taken: 

a. Bewaken Voetbal Technisch Beleid, en controle op de juiste uitvoering hiervan.   

b. Op de hoogte blijven van het functioneren van de trainers, leiders, fysiotherapeut en      
verzorgers. 

c. Voorstellen doen met betrekking tot aanstelling en ontslag van trainers, fysiotherapeut 
en verzorgers aan het DB. 

d.  Voorstellen doen met betrekking tot het voetbaltechnische beleid en richtlijnen 
opstellen betrekking hebbende op verplichtingen van spelers van selectieteams. 

e. Opstellen en bewaken van het VTB. 

f. Zorgen voor de juiste ondersteuning en zijn van klankbord  van zowel de jeugd- als de 
seniorentrainers om zodoende een optimaal opleidingsklimaat te bewerkstelligen. 

g. Voorstellen doen en monitoren  trainingsschema voor zowel jeugd- als     
seniorenteams. 

h. Rapporteren, mondeling en schriftelijk, aan respectievelijk het bestuurslid technische 
zaken en bestuur 

Samengevat het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging 
te voeren technische beleid.  
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Doelstelling:  

a. Het voor een ieder, ongeacht zijn/haar kwaliteiten, mogelijk te maken om het 
voetbalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als  recreatief niveau met veel plezier 
te beoefenen.   

b. Daarvoor een optimale omgeving te creëren voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken 
van de individuele voetbalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn/haar  eigen 
niveau. Tevens het voetbaltechnische en tactische peil van de  elftallen te verhogen om 
zodoende op termijn, sportief gezien, een stap omhoog te kunnen zetten. 

c. Tevens een optimale aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen; een 
coördinatie/communicatie na te streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, 
ouders, coördinatoren, dagelijks bestuur en jeugdcommissie; de continuïteit en 
uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch vlak 
van de vereniging te handhaven, c.q. te verbeteren.  

d. Extra aandacht voor de beoogde aansluiting  betreft een verantwoorde en doelmatige 
inpassing van de jeugd bij de senioren.   

f. Tenslotte het bevorderen van het gevoel van verbondenheid tussen alle leden van 
SVO Buytenpark. 

Verantwoordelijkheid:                                                                                                       
a. Alle leden van SVO Buytenpark kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en 
onder de meest optimale omstandigheden.  

Hoe? Door voortdurend contact te houden met de leden, vrijwilligers, leiders, trainers, 
diverse andere commissies en met het (dagelijks)bestuur ( DB) van SVO Buytenpark.   

b. De voetbaltechnische opleiding binnen SVO Buytenpark te optimaliseren. 

Hoe?  Door een capabel technisch kader met de juiste mensen op de juiste plek te 
realiseren.  

c. Het Voetbal Technisch Beleidsplan (VTB) jaarlijks te monitoren en te evalueren. 

Hoe? Aan de hand van in overleg te treden met alle geledingen binnen SVO Buytenpark 
om daarmee input te vergaren voor het VTB. (Trends en ontwikkelingen binnen het 
jeugd- en seniorenvoetbal zijn hierbij leidend).  

Samenstelling:  
De technische commissie bestaat uit minimaal vijf leden:  

 
- Lid senioren  
- Lid senioren selectie (1e en 2e)  
- Lid Jeugd (JO)  
- Lid Jeugd coördinator Bovenbouw (JCBB/OB) 
- Lid bestuurslid voetbalzaken 
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Het deelnemende bestuurslid is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het 
hoofdbestuur en de commissie en heeft een beslissende stem indien binnen de 
commissie geen overeenstemming wordt bereikt.   
  
Het  lid senioren vertegenwoordigt het seniorenvoetbal en de betreffende “overige 
senioren elftallen”.  
 
Het lid senioren selectie  vertegenwoordigt het seniorenvoetbal en de betreffende 
selectie elftallen (1e en 2e).  Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de trainers, leiders 
en medische staf van de vertegenwoordigende seniorenelftallen en behartigt hun 
belangen tijdens vergaderingen en discussies. Ook heeft hij/zij een beslissende stem bij 
het doorschuiven van seniorenspelers, in het geval de betrokken trainers/leiders samen 
niet uitkomen.   
 
Het lid jeugd vertegenwoordigt het algehele JO jeugdvoetbal. Hij/zij heeft als primaire 
taak het technisch beleid in trainingen en wedstrijden te bewaken. Hij/zij is samen met 
de jeugd coördinators het aanspreekpunt voor de trainers, leiders van de 
vertegenwoordigende jeugd elftallen en behartigt hun belangen tijdens vergaderingen en 
discussies.    
Ook heeft hij/zij een beslissende stem bij het doorschuiven van jeugdspelers naar de 
senioren, in het geval de betrokken trainers/leiders en jeugd coördinators er samen niet 
uitkomen.  
  
De jeugd coördinator bovenbouw/onderbouw behartigt de belangen van de 
jeugdafdeling. Hij/zij behartigt de belangen van de respectievelijke jeugdelftallen. De 
jeugd coördinator is samen met het lid jeugd het aanspreekpunt voor de trainer met 
betrekking tot de samenwerking tussen de jeugd en senioren.   
Ook heeft het lid jeugd coördinator een beslissende stem bij het doorschuiven van 
jeugdspelers, in het geval de betrokken trainers/leiders samen niet uitkomen.   
  
6. Voetbal  
 
Voetbalfilosofie  
De voetbalfilosofie van SVO Buytenpark is gericht op aanvallend, verzorgd, technisch, 
effectief en een snelle omschakeling aanvallend/verdedigend vanuit een (in beginsel) 
1:4:3:3 formatie  
Met de punt naar achteren. 
 
Aantallen spelende leden  
De visie van de vereniging op aantallen spelers is:    
- Hoe meer spelers, hoe groter de kans op talentvolle spelers.  
- Hoe beter spelers zich kunnen ontwikkelen, hoe groter de kans dat spelers 
komen/blijven.  
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- Het is belangrijk om een brede basis te hebben, om later voldoende spelers over te 
houden voor de smallere JO17 en JO19.  
- Hoe meer spelers de gelegenheid hebben om vaak en goed te trainen, hoe groter de 
kans is dat veel spelers zich goed ontwikkelen, des te groter is de kans dat er goede  
doorstroming naar de selectie van de senioren is!  
  
Jeugd  
Opleiden gaat voor winnen. Uitgangspunt is dat er door een persoonlijke ontwikkeling 
van het individu er een betere teamprestatie ontstaat.  
Zie voor het opleiden jeugd het Technisch Jeugd Voetbalplan van SVO Buytenpark. 
 
Opleidingsmethodiek  
De ontwikkeling van het voetbaltalent, waarop werving, selectie, beoordelingen, spelers 
volgen zich richten, zijn allemaal opgezet volgens dezelfde navolgende methodiek:  
- Basistechniek: Zonder goede basistechniek geen samenspel en geen doelpunt          
- Individuele actie: Man-meer situatie creëren (passeren), bal heroveren of doelpunt 
voorkomen  
- Fysiek: Motorische vaardigheden en fitheid vergroten winstkansen   
- Mentaal: Talent zit niet in je spieren, maar in je brein!  
- Voetbal denken: Voetbal is een denksport  
- Team tactisch: Hoe sta je als elftal bij balbezit en balbezit tegenstander  
Zie hiervoor ook het Jaarplan Ontwikkeling Jeugdvoetbal van SVO Buytenpark. 
 
Benadering jeugdspelers JO/MO  
Winnen is leuk en motiveert, maar winnen bereik je niet door de spelers te laten richten 
op het resultaat, maar door de spelers zich te richten op hun taken en hoe leuk voetbal 
is!  
Beloon inspanning i.p.v. het resultaat.  
Trainen (ook fysiek) gebeurt zo veel mogelijk met een bal en lange wachtrijen worden 
voorkomen!  
Zorg dat spelers plezier hebben in wat ze doen, wat niet hoeft te betekenen dat ze elke 
oefening leuk moeten vinden.  
Zorg dat spelers leren omgaan met ruw spel van de tegenstander, zich niet ergeren 
maar zich juist blijven richten op het voetballen zelf.  
Zorg dat spelers zich niet te lang aan een slechte beslissing van de scheidsrechter 
ergeren, de scheidsrechter is ook een mens en zal zijn beslissing niet terugdraaien. 
Geef als trainer en leider hierin het goede voorbeeld. 
Reageer niet op uitingen van het publiek. 
Coach op een positieve en leuke manier: vertel 5x vaker wat goed gaat dan wat er beter 
kan.  
Gebruik geen negatieve toon en woorden, maar uitdagingen en wat nog beter kan.  
Laat de spelers vooral zelf nadenken over het spel, door open vragen te stellen.  
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Geef de intuïtieve voetballer ook de ruimte om gewoon lekker te pielen en zijn trucjes te 
laten voordoen. Laat de denkende speler meedenken met wat er in het veld gebeurt. 
Vraag hierin niet teveel van de intuïtieve speler.  
Houd rekening met de verschillende persoonlijkheden; laat spelers hun verhaal doen.  
Laat de spelers al 10 minuten voor de training aanwezig zijn om een ‘verhaal van de 
dag’ te uiten.  
Niet voorzeggen vanaf de zijkant (bijvoorbeeld: “passen” of “nu schieten”, spelers 
moeten zelf leren kiezen en vertrouwen krijgen --> voorzeggen maakt ze onzeker en 
ontneemt ze een kans om te leren van hun fouten.  
65% speeltijd: ·alle jeugdleden moeten in principe minimaal 65 % speeltijd hebben.  
Betrek de ouders over het hoe, wat en waarom van de trainingen en de stijl van 
coaching. Geef ook aan dat de ouders niet langs de lijn mogen coachen. Ze mogen 
alleen complimenten geven! Geef de ouders ook een taak rondom de wedstrijd.  
 
7. Teamindelingen   
 
Jeugd                                                                                                
Elk kind heeft recht op voetbalplezier en –ontwikkeling. Dat betekent voor de 
teamindelingen dat het uitgangspunt moet zijn, dat elke jeugdvoetballer op zijn of haar 
eigen niveau ingedeeld wordt. Elk individu heeft een niveau nodig waarop keuzes 
uitdagend zijn en waarin er balans is tussen lukken en mislukken. Daarnaast is de 
aanwezigheid van leeftijdsgenoten belangrijk en moet de indeling passen bij de ambities 
en motivatie van het kind. De teamindeling is een middel om spelers op het juiste niveau 
met elkaar te laten trainen en spelen.  
Echter, gelet op de beschikbare hoeveelheid jeugdspelers in een bepaalde 
leeftijdscategorie bij onze vereniging zal dit niet altijd mogelijk zijn.  
  
De teamindeling binnen de jeugdopleiding wordt in de eerste plaats gebaseerd op de 
leeftijd van de spelers. Dit om spelers zoveel mogelijk met vrienden en klasgenoten te 
laten samenspelen. Op die manier proberen we jeugdspelers in een team bijeen te 
houden gedurende langere tijd. In het verleden is gebleken dat dat een positieve 
uitwerking kan hebben op zowel het plezier in het spel als de kwaliteit van het voetbal.   
Vanuit opvoedkundig en voetbaltechnisch oogpunt moet dat dan wel verantwoord zijn. 
Een speler is er niet bij gebaat als hij/zij te laag of te hoog wordt ingedeeld.  
  
Uitgangspunten samenstellen teams per leeftijdscategorie 
  
O7 & O8:  
Geen selectieteams. Voor deze leeftijdscategorie staat plezier altijd voorop. Kinderen 
kunnen op een leuke manier kennis maken met voetballen. Het streven is om zoveel 
mogelijk vrienden en vriendinnen bij elkaar in te delen.   
 
O9:  
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Vanaf de O9 kan er voor het eerst op niveau ingedeeld worden. Doel is om spelers van 
een gelijk niveau samen te brengen om de ontwikkeling extra te stimuleren. Plezier staat 
nog altijd voorop, maar het zaak om te leren dat plezier ook uit prestaties gehaald kan 
worden.   
 
O13:  
Spelers gaan hier voor het eerst op een groot veld spelen, wat voor velen een hele 
omschakeling is. Daarnaast zullen vanaf deze leeftijdscategorie de jongens en meisjes 
gescheiden van elkaar ingedeeld worden (op eventuele uitzonderingen na). Goede 
begeleiding is dan ook essentieel voor deze leeftijdscategorie.  
Indien mogelijk zal er zowel voor jongens als meiden een selectieteam zijn. Vanaf dit 
selectieteam gaat de nadruk steeds meer liggen op de prestatie en het plezier wat daar 
mee samen gaat.   
 
O15 – O17:                                                                                                                      
Ook voor deze leeftijdscategorieën geldt indien mogelijk een selectiebeleid. Dit zal 
strenger zijn dan bij de eerder genoemde categorieën, want er word nu toegewerkt naar 
de O19 en selectie en hier start dus de  voorbereiding op het senioren voetbal. Het 
uiteindelijke doel voor spelers/speelsters van onze jeugdopleiding is het spelen in een 
van onze seniorenteams.                                                                                                                                                                                                                                          

O19:                                                                                                                                          
Het streven voor de O19 is het klaarstomen van spelers voor de selectie. Tevens is het 
belangrijk om spelers voor te bereiden voor de lager spelende seniorenteams behouden 
voor de club in de overige seniorenteams.  

8. Selecteren  
 
In het geval er binnen een bepaalde leeftijdscategorie teveel spelers van dezelfde 
leeftijd rondlopen (dat wil zeggen: meer dan getalsmatig voor 1 elftal), gaan we over op 
een vorm van selecteren.  
Hierbij spelen talent en aanleg een belangrijke rol. Er wordt dan een selectieteam 
gecreëerd. Het benoemen van een selectieteam kan ook bij spelers met voldoende 
capaciteiten, zonder dat er sprake is van een overschot aan spelers.  
   
Doel van selecteren:  
- spelvreugde voor iedere speler  
- elke individuele speler beter te maken. Dit laatste vindt met name plaats als spelers    
voldoende weerstand ondervinden dan wel uit hun comfort zone komen. De progressie 
van een selectiespeler is belangrijk  
- kwalitatief en prestatief op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen  
- opleiden voor selectie   
 
Uitgangspunten bij selecteren:  
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- Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer dan wekelijks 
onder of boven je niveau te moeten spelen.  
- Er zal rekening worden gehouden met lichamelijke (fysieke) en geestelijke (mentale) 
kwaliteiten en eigenschappen van een jeugdspeler  
- Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk 
ontwikkelen krijgen de kans om in een hoger team of een hogere afdeling te gaan 
trainen en spelen  
- De definitieve samenstelling van de elftallen vind plaats door de coördinator van de 
betreffende leeftijdsklasse, in overleg met de trainer en/of leider van het team. 
  
Wanneer er gebruik zal worden gemaakt van dispensatiespelers, zal dit in overleg met 
de ouders gebeuren. In overleg met de betrokken jeugdtrainers/jeugdleiders zal ruim 
voor aanvang van elk nieuw seizoen besproken worden hoe de nieuwe teamindeling 
er uit zal moeten komen te zien. Na dit overleg stelt de jeugdcommissie de teams 
samen voor het volgende voetbalseizoen.  De jeugdcoördinator is te allen tijde 
degene die verantwoordelijk is voor de definitieve indeling. Trainingen van teams 
vinden plaats volgens een vast rooster, welke aan het begin van het seizoen wordt 
vastgesteld.  
 
Criteria voor selecteren bij jeugd:   
Leeftijd  

• Kalenderleeftijd  
• Biologische leeftijd  
• Voetballeeftijd (hoe lang voetbalt hij of zij al?)  

 
Voetballen         

• Voetbalhandelingen in aanvallen  
• Voetbalhandelingen in verdedigen  
• Voetbalhandelingen in omschakelen  
• Leert voetbalhandelingen snel aan  
• Laat progressie zien op verbeterpunten binnen voetballen   

Gedrag   
• Trainingsopkomst  
• Inzet bij trainingen & wedstrijden  
• Staat open voor feedback  
• Omgang winst & verlies  
• Reactie op beslissingen scheidsrechter en stafleden  
• Respect voor de tegenstander  

Sociaal  
• Vriendjes/vriendinnetjes;  
• Bij elkaar in de klas of bij elkaar in de wijk wonend  
•  
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Criteria voor selecteren bij senioren (selectie 1e en 2e)  
Voetballen         

• Voetbalhandelingen in aanvallen  
• Voetbalhandelingen in verdedigen  
• Voetbalhandelingen in omschakelen  
• Leert voetbalhandelingen snel aan  
• Laat progressie zien op verbeterpunten binnen voetballen   

Gedrag   
• Trainingsopkomst  
• Inzet bij trainingen & wedstrijden  
• Staat open voor feedback  
• Omgang winst & verlies  
• Reactie op beslissingen scheidsrechter en stafleden  
• Respect voor de tegenstander  

  
Voor wat betreft de voorlopige indelingen bij aanvang seizoen hebben achtereenvolgens 
de trainers van het 1e en 2e elftal de eerste keuze. Trainers zijn in basis 
eindverantwoordelijk. In het clubbelang en bij verschil van inzicht kan de betreffende 
coördinator wensen van selectietrainers overrulen.  
De uiteindelijke wedstrijdselectie van een selectie elftal bestaat uit minimaal 13 fitte 
spelers en maximaal uit 16 fitte spelers (en 1 reservekeeper).  
  
De lagere seniorenelftallen spelen in verschillende klassen, waardoor er voldoende 
niveauverschil ontstaat om alle leden op zijn- of haar eigen niveau te laten voetballen. 
Indeling op basis van beschikbaarheid spelers en sociale criteria (vriendenteams, 
passen in de groep).   
  
9. Functieprofiel trainers  
 
Trainer JO19 – professional/vrijwilliger  
- Traint en coach JO19 van de vereniging is verantwoordelijk voor het behalen van de 
doelstellingen.   
- Is als onderdeel van het technisch hart verantwoordelijk voor heldere communicatie 
van en naar de leiding van het 1e en 2e elftal.   
- Heeft oog voor de verenigingscultuur, waarin gezelligheid een belangrijke rol speelt. 
- Hij toont interesse in de vereniging en bezoekt regelmatig wedstrijden van andere JO 
elftallen.  
 
Overige JO/MO trainers - vrijwilligers 
- Oud selectie voetballers aanstellen als trainers/leiders.  
- Geïnteresseerden wordt de mogelijkheid geboden om een trainerscursus te volgen.  
- Traint en coacht het betreffende elftal van de vereniging en is verantwoordelijk voor het 
behalen van de doelstellingen.   
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- Is het uithangbord van de vereniging en heeft oog voor de verenigingscultuur.   
 
Techniektrainer JO7-JO10 – professional  
Om de jongste pupillen een goede en blijvende basis als voetballer mee te geven wil 
SVO Buytenpark de jeugd van 7 tot en met 9 jaar specifieke techniektraining geven. 
Techniektraining vindt 1 maal per week plaats, waarbij spelend- en stapsgewijs wordt 
getraind op onder andere:  

• Baas zijn over de bal/Beheersen van de bal  
• Snel voetenwerk  
• Dribbelen en drijven  
• Balaanname, passen en trappen  
• Kappen en draaien, controleren  
• Koppen  
• Schijnbewegingen & passeerbewegingen  

Kandidaat heeft een enthousiaste persoonlijkheid, die liefst op woensdag namiddagen 
enkele groepen na elkaar kan trainen. Hij/zij beschikt over voetbaltechnische kennis en 
is in staat deze aan jonge voetballers over te brengen. Kan derhalve goed met kinderen 
overweg, heeft discipline, waarden en normen hoog in het vaandel staan. Communiceert 
open, is contactueel sterk en representatief. Hij/zij overlegt structureel met de andere 
jeugdtrainers van deze pupillen.   
 
Trainer 1e elftal - professional  
- Beschikt conform licentierichtlijnen van de KNVB over een TCII/UEFA B licentie en 
heeft tevens minimaal 3-5 jaar ervaring in het trainen/coachen van eerste elftallen op 
een gelijkwaardig niveau.  
- Traint en coacht het eerste elftal van de vereniging en is verantwoordelijk voor het 
behalen van de doelstellingen.   
 
- Geeft naast het trainen/coachen van het eerste elftal leiding aan het technisch hart van 
de selectie (1e en 2e elftal).  
- Coacht in dit kader de tweede trainer waar nodig en geeft leiding aan de medische staf 
en keeperstrainer(s).   
- Begeleidt in overleg met de tweede trainer en de trainer van JO19.   
- Is verantwoordelijk voor heldere communicatie van en naar de leiding van het tweede 
elftal en de JO19.   
- Is het uithangbord van de vereniging en heeft oog voor de verenigingscultuur. 
- Hij/zij toont interesse in de vereniging en bezoekt regelmatig wedstrijden van lagere 
(jeugd)elftallen.  
  
Trainer 2e elftal – professional/vrijwilliger  
- Indien de kandidaat trainer niet over de licentie beschikt dient hij deze in het eerste jaar 
na zijn aanstelling te behalen, e.e.a. afhankelijk toelating KNVB 
- Traint en coach het tweede elftal van de vereniging is verantwoordelijk voor het 
behalen van de doelstellingen.   
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- Wordt gecoacht door de hoofdtrainer en staat hiervoor open.   
- Is als onderdeel van het technisch hart verantwoordelijk voor heldere communicatie 
van en naar de leiding van de JO19 jaar.   
- Heeft oog voor de verenigingscultuur, waarin gezelligheid een belangrijke rol speelt. Hij 
toont interesse in de vereniging en bezoekt regelmatig wedstrijden van JO19  
  
Trainer senioren overig - vrijwilligers  
- Traint en coacht het betreffende elftal van de vereniging en is verantwoordelijk voor het 
behalen van de doelstellingen.   
- Is het uithangbord van de vereniging en heeft oog voor de verenigingscultuur.   
 
Keeperstrainer selectie - professional  
- Is verantwoordelijk voor de training en coaching van de selectiekeepers en de keeper 
van JO19-1  
- Is bij voorkeur in bezit van het certificaat Keepercoach III of bereidt deze te behalen.   
- Is naast het trainen/coachen onderdeel van het technisch hart van de selectie. Hij 
overlegt en adviseert met regelmaat de trainers van de betreffende keepers.   
 
Keeperstrainer JO/MO – professional/vrijwilliger  
- Is verantwoordelijk voor de training en coaching van de JO en/of MO-keepers.    
- Heeft bij voorkeur zelf voldoende ervaring als keeper of is bij voorkeur in bezit van het 
certificaat Keepercoach III of bereidt deze te behalen.   
- Hij/Zij overlegt en adviseert met regelmaat de trainers van de betreffende keepers.   
 
Elftalleider - vrijwilliger  
- Heeft duidelijk binding met de vereniging en zijn/haar elftal.  
- Is de vertrouwenspersoon voor de spelersgroep en kan indien nodig optreden als 
tussenpersoon tussen trainer en spelers.   
- Coördineert randzaken zoals het wassen van kleding en het regelen van vervoer.   
- Draagt zorg voor het klaarzetten en invullen van het digitale wedstrijdformulier.   
Is het aanspreekpunt voor de wedstrijdcommissaris m.b.t. bijv. tuchtzaken en 
afgelastingen.   
 
Medisch verzorger - professional  
- Is verantwoordelijk voor het behandelen van (lichte) sportblessures voor, tijdens en na 
trainingen en wedstrijden.   
- Is verantwoordelijk voor het tapen, masseren en prepareren van spelers zodat zij zo fit 
als mogelijk aan trainingen en wedstrijden beginnen.   
- Wordt voor wat betreft het eerste elftal aangestuurd door de hoofdtrainer en maakt 
onderdeel uit van het begeleidingsteam van de selectie. In deze rol informeert hij de 
trainers over de ernst van blessures en adviseert hij omtrent het al dan niet opnemen 
van spelers in de (wedstrijd)selectie.   
- Onderhoudt contacten met en stuurt indien nodig spelers door naar de vaste 
fysiotherapeut van de vereniging.  



15 
 

- Is verantwoordelijk voor de inrichting van de verzorgingsruimte en zorgt ervoor dat alle 
medische hulpmiddelen up-to-date zijn. In dit kader overlegt de verzorger met de 
penningmeester.   
  

10. Train de trainer  
 
Uitgangspunt van dit programma is dat kennis en ervaring binnen de vereniging 
maximaal wordt gedeeld, zodat de kwaliteit van de trainingen optimaal is. Er wordt 
gestreefd om het eigen (vrijwillige) technisch kader middels opleiding en scholing zoveel 
mogelijk te ondersteunen. Trainers leiden elkaar op. Recreanttrainers worden 
geïnstrueerd en ondersteund door selectie trainers. Dit zal enerzijds d.m.v. interne 
scholing plaats vinden, anderzijds door externe opleiding te faciliteren (via KNVB). 
Gedurende het seizoen worden er een aantal clinics gegeven waar zowel de 
selectietrainers als de recreantentrainers bij worden uitgenodigd.  
   

11. Participatie senioren en oudere jeugd  
 
Er wordt gestuurd op het laten participeren (vergroten familiegevoel) van senioren 
(selectie)spelers bij training en begeleiding van jeugd teams en bij het optreden als 
scheidsrechter. Er wordt gestuurd op het laten participeren (vergroten familiegevoel) van 
oudere jeugdspelers bij training en begeleiding van jeugd teams en bij het optreden als 
scheidsrechter bij de jongere jeugdspelers. Leeftijdsverschil minimaal 4/5 jaar.  
  
12. Trainingen & Faciliteiten   
 
Algemeen   
Ieder spelend lid (junior & senior) wordt de mogelijkheid geboden, voor zover de 
veldcapaciteit dat toestaat,  2 maal per week te trainen. Het bestuurslid Technische 
Zaken maakt, na ingewonnen advies van de VTC, aan het begin van het nieuwe seizoen 
de indeling van de trainingsdagen en –tijden.   
 
Smurfen 
Voor deze leeftijdscategorie staat plezier altijd voorop. Kinderen kunnen op een leuke 
manier kennis maken met voetballen en leren baas over de bal te worden.  
 
Techniektraining JO7-JO10  
JO7-JO10 krijgt 1 maal per week techniektraining door de techniektrainer, 1 maal 
“standaard” training door de elftaltrainer.   
Om de jongste pupillen een goede en blijvende basis als voetballer mee te geven wil 
SVO Buytenpark de jeugd van JO7-JO10 specifieke techniektraining aanbieden. Hierbij 
is onder andere speciale aandacht voor: :  

• Baas zijn over de bal    
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• Snel voetenwerk  
• Dribbelen en drijven  
• Balaanname, passen en trappen  
• Kappen en draaien, controleren  
• Koppen  
• Schijnbewegingen & passeerbewegingen  
 

Spelers JO/MO  
Alle jeugdspelers in de verschillende leeftijdscategorieën wordt de mogelijkheid 
geboden, voor zover de veldcapaciteit dat toestaat, 2 maal per week te trainen. Bij 
afwezigheid melden spelers zich af bij de betreffende trainer. 
   
Keeperstraining jeugd  
Voor de “vaste” keepers van de teams vanaf JO8 is het mogelijk om keeperstraining te 
krijgen. Hiervoor is een keeperstrainer aanwezig op verschillende trainingsdagen.  
Voor de keeperstraining geldt ook dat gelijk gestemde bij elkaar zullen worden 
ingedeeld. Denk hierbij aan het samen laten trainen van keepers van verschillende  
teams (bijv. JO9-1 / JO10-1 / JO11-1 in groepje).  
De keeperstrainingen zullen zo veel als mogelijk gegeven worden op de trainingsavond 
van het team waarin de keeper actief is. Het is dan de bedoeling dat keeper 30 minuten 
keeperstraining krijgt en vervolgens weer aansluit bij de training van zijn team. In geval 
van eventuele uitzonderingen zal er gekeken worden naar een passende oplossing, om 
zo te zorgen dat hij/zij toch keeperstraining kan krijgen.  
De opbouw en oefeningen van de trainingen laten we over aan de keeperstrainers.  
  
Selectie (1e en 2e ) 
Met uitzondering van de voorbereiding traint de selectie iedere dinsdag- en 
donderdagavond. Het eerste en tweede elftal trainen normaal gesproken gelijktijdig 
maar wel apart van elkaar. Van alle selectiespelers wordt verwacht dat zij beide 
avonden aanwezig zijn. Lukt dit niet dan melden zij zich met opgaaf van reden 
telefonisch af bij de trainer van het betreffende elftal.   
 
Keeperstraining selectie 
Voor de keepers van de selectie wordt er keeperstraining aangeboden. Deze training 
vindt plaats gedurende één van de trainingsavonden van de selectie, zodat de keepers 
na de keeperstraining aan kunnen sluiten bij het eerste of tweede elftal. Deelname aan 
de keeperstraining is voor de hierboven genoemde keepers verplicht. Indien zij niet in 
de gelegenheid zijn om aan de training deel te nemen melden zij zich telefonisch af bij 
de keeperstrainer.   
  
Faciliteiten   
Voor de start van ieder seizoen wordt de veld- en kleedkamerindeling, dagen en 
tijdstippen voor trainingen opgesteld door de wedstrijdsecretaris, waar nodig in overleg 
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met trainers en VTC (bestuurslid voetbalzaken)). Hierbij worden voor de senioren de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:  
  
- Ieder elftal krijgt de beschikking over een voor dat dit team geschikt (deel)veld, 
kunstgras of gras 
- Afwijken van de indeling uitsluitend in overleg  
- Indien vanwege weersomstandigheden de natuurgrasvelden niet betreedt mogen 
worden heeft de selectie voorrang (prioriteit) op kunstgras.  
- Selectie elftallen hebben de beschikking over minimaal een half, verlicht veld en 
minimaal 1 verplaatsbaar doel.  
   
Trainingsmaterialen  
Voor de start van ieder seizoen wordt ieder elftal voorzien van trainingsmaterialen. Het 
eerste en tweede elftal ontvangen, indien financieel haalbaar, voor de start van ieder 
seizoen nieuwe trainingsballen. De trainingsballen van de lagere elftallen worden 
gecontroleerd en waar nodig vervangen/ aangevuld. Pionnen en trainingshesjes worden 
waar nodig aangevuld of vervangen.   
  
Indien er in de loop van het seizoen materialen kwijt raken draait het betreffende elftal 
op voor de kosten. Kapotte of onbruikbare materialen worden na inlevering vervangen.  
 
13. Begeleiding doorstroom jeugd naar senioren  
 
Van JO19 naar selectie  
Voor een goede doorstroom van onze meest talentvolle spelers in onze oudste 
leeftijdscategorie van de jeugd is een goede samenwerking tussen trainers van de 
selectie en de trainer van JO19-1 essentieel. Daarbij is het zaak dat de spelers zo snel 
mogelijk gaan wennen aan het senioren voetbal. Met name het fysieke verschil blijkt 
ieder jaar weer een grote stap. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen 
hebben we het volgende middel:  
  
Op de dinsdag training van het 1e  trainen 2 spelers (spelers die einde seizoen naar de 
senioren moeten) van JO19 mee met het 1e. Zij zijn dan vrijgesteld van de training bij de 
JO19.  
 
Van O19 naar overige senioren  
Naast doorstroom naar onze selectie is de doorstroom naar de meer recreatieve 
senioren net zo belangrijk ook dit dient op een goede manier te gaan, waarbij de JO19 
spelers zich zo snel mogelijk thuis gaan voelen bij de senioren. Passend bij deze meer 
recreatieve wijze van voetballen is ook het proces wat meer vrijblijvend en vooral gericht 
op het plezier. 
Het is wenselijk dat spelers van JO19 regelmatig aansluiten bij een senioren team.   
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Als JO19 spelers niet op hun eigen trainingsavond kunnen trainen mogen zij graag deze 
training inhalen bij overige senioren teams op de dinsdag op donderdag avond.  
 
 
14. Het afstaan en doorschuiven van spelers  
   
Doelstellingen:  
- Verenigingsbelang gaat boven team- en/of spelersbelang  
- Team kan op gewenste niveau een wedstrijd voetballen (sterkst mogelijke opstelling)  
- Ieder team kan een wedstrijd voetballen (het doorgang vinden van de wedstrijd)  
  
Verenigingsbelang  
In het algemeen gaat verenigingsbelang boven team- en/of spelersbelang. Dit betekent 
in de praktijk, dat het eerste elftal en JO19 voorrang hebben. Daarna volgen de overige 
elftallen.  
  
Voorafgaand aan een wedstrijd worden spelers geselecteerd voor de uitkomende 
elftallen (liefst 2 dagen vooraf). De trainers van de betreffende elftallen zijn 
verantwoordelijk voor het samenstellen van de wedstrijdselecties en het communiceren 
hieromtrent. Het hieronder beschreven beleid dient consequent uitgevoerd te worden.    
 
Wedstrijdselectie JO17 en JO19  
De wedstrijdselectie van de teams bestaan uit minimaal 13 fitte spelers en maximaal uit 
16 fitte spelers. Eventuele aanvullingen van spelers komen altijd uit een lager team.  
  
De trainers van de teams hebben de mogelijkheid om een naar hun mening zo sterk 
mogelijk elftal op te stellen. Dit houdt in dat hij de mogelijkheid heeft om spelers van een 
lager elftal op te nemen in de selectie. Dit gaat in overleg met de betreffende trainer en 
speler. Bij een geschil beslist de betreffende jeugd coördinator.  
  
Een lager team wordt geacht spelers door te schuiven naar een hoger team, als de 
trainer daarom vraagt. Bij een geschil beslist de betreffende jeugd coördinator.   
 
Wedstrijdselectie 1e en 2e elftal  
Duidelijk mag zijn dat SVO Buytenpark 1 ons vlaggenschip is en dat spelen op een zo 
goed mogelijk niveau van dit team, belangrijk is voor de vereniging.   

De wedstrijdselectie van het eerste elftal bestaat uit minimaal 13 fitte spelers en 
maximaal uit 16 fitte spelers en 1 reservekeeper. Eventuele aanvullingen van spelers uit 
het tweede elftal of de JO19 die al een (deel van een) wedstrijd gespeeld hebben niet 
meegerekend. Of een speler als fit kan worden aangemerkt hangt af van het 
eindoordeel van de medische staf.   
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De trainer heeft de mogelijkheid om een naar zijn mening zo sterk mogelijk elftal op te 
stellen. Dit houdt in dat hij de mogelijkheid heeft om spelers van het tweede elftal of de 
JO19 op te nemen in de selectie, onder de onderstaande voorwaarden.   
  
1. Als er eerder in de week al bekend is dat er een spelerstekort is bij het 1e zullen één 
of meerdere spelers van JO19 opgeroepen worden om aan te sluiten bij de donderdag 
training van het 1e. Dit dient duidelijk en tijdig gecommuniceerd te worden door de 
trainer/leider van het 1e naar de begeleiding van de JO19 
 
2. Op donderdag bepaalt de hoofdtrainer zijn selectie voor zaterdag. Als speler van 
JO19 hoor je dus ook die avond pas of je bij de wedstrijdselectie zit of niet.  
3. Zit je bij de wedstrijdselectie voor die zaterdag dan gelden voor jou dezelfde regels 
als voor iedere andere selectiespeler.  
 
4. De hoofdtrainer bepaalt ten alle tijden wie er spelen in het 1e. Er is dus geen 
zekerheid op speelminuten.  
 
5. Bij weigering voor SVO Buytenpark 1, mag de betreffende speler zaterdag ook NIET 
in het eigen team spelen. (we gaan niemand dwingen, maar het doel van een speler van 
JO19 moet het spelen in SVO Buytenpark 1 zijn, en daar horen ook teleurstellingen, 
wissel zitten etc. bij – hier word je ook beter van als je leert hier mee om te gaan)  
 
Indien de hoofdtrainer één of meerdere spelers uit het 2e elftal opneemt in de 
wedstrijdselectie dient hij dit tijdig kenbaar te maken aan de trainer van het 2e elftal. 
Iedere speler uit het 2e elftal dient bereid te zijn om uit te komen voor het 1e elftal en 
dusdanig gehoor te geven aan de oproep van de hoofdtrainer. De trainer van het 2e 
deelt de speler mede dat hij met het 1e elftal mee mag. De betreffende speler(s) hebben 
geen recht op een basisplaats. Als een speler weigert om gehoor te geven aan de 
oproep van de trainer volgt er een gesprek tussen de betreffende speler, de 
trainer/leider en de technische commissie. De speler is in dit geval niet gerechtigd om de 
wedstrijddag in kwestie voor zijn eigen elftal uit te komen.   
  
Indien de hoofdtrainer één of meerdere spelers uit de JO19 opneemt in de 
wedstrijdselectie dient hij dit tijdig kenbaar te maken aan de trainer van het de JO19. De 
trainer van de JO19 deelt de speler mede dat hij met het eerste elftal mee mag. Als een 
speler weigert om gehoor te geven aan de oproep van de trainer volgt er een gesprek 
tussen de betreffende speler, de trainer/leider en het jeugdbestuur. Als de betreffende 
speler minderjarig is worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld door de trainer 
van JO19.   
  
Indien de JO19 of een seniorenelftal elftal vrij is wordt van de trainers verwacht dat zij in 
clubbelang denken en dus spelers aan elkaar afstaan, mits er sprake is van een 
spelerstekort bij het vragende elftal. De trainer van het elftal waarmee de speler(s) mee 
doen heeft het recht om een specifieke speler of positie aan te wijzen. De betreffende 
speler(s) hebben geen recht op een basisplaats. Wel dient vooraf aangegeven te 
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worden of de speler voor de basisselectie of als wisselspeler wordt meegenomen. De 
trainer van het elftal waarin de betreffende speler(s) normaliter uitkomen, deelt de speler 
mede dat hij met een ander elftal mee mag doen. Indien het eerste elftal vrij is bepaald 
de hoofdtrainer of hij spelers afstaat of verplicht om mee te doen met een lager elftal.   
    
15. Wedstrijden   
 
Algemeen   
Tijdens wedstrijden vertegenwoordigen de elftallen (spelers en staf!) voetbalvereniging 
SVO Buytenpark. Dit gebeurt te allen tijde op een sportieve en respectvolle manier. 
Concreet betekent dit:   
- Er respectvol wordt omgegaan met medespelers, tegenstanders, arbitrage en andere 
betrokkenen.   
- Teamafspraken vanaf het begin van het seizoen duidelijk zijn en door alle betrokkenen 
worden nageleefd.   
- Voetbalplezier altijd voorop staat.  
 
Basisafspraken   
Om aan wedstrijden mee te mogen doen gelden voor alle spelers de onderstaande 
regels. Bij verzuim heeft het bestuur het recht om de spelerspas in te nemen.  
- Als er sprake is van een grote betalingsachterstand heeft het bestuur het recht om 
toegang tot trainingen te ontzeggen. Uiteraard wordt er een redelijke termijn in acht 
genomen en volgt er te allen tijde een (mondelinge) waarschuwing.  
 - Boete uit gele en rode kaarten dienen op tijd betaald te zijn.   
- Contributie moet op tijd betaald zijn.  
  
Voor de selectie spelers gelden op wedstrijddagen de volgende afspraken:   
- Spelers die zonder geldige opgaaf van rede te laat zijn (voor de wedstrijdbespreking) 
staan in de wissel. Het oordeel van de betreffende trainer hierin is leidend.   
- Wisselspelers hebben recht op uitleg als zij hierom vragen. Om de voorbereiding van 
een wedstrijd niet te verstoren volgt de uitleg (indien gevraagd) na de wedstrijd of voor 
de eerstvolgende training.   
- Afmelden met een blessure kan alleen in overleg met of na een bezoek aan de 
verzorger.   
- Geblesseerde of geschorste spelers bezoeken bij voorkeur de wedstrijden van hun 
elftal.   
- Geblesseerde of geschorste spelers 18+ nuttigen voor en/of tijdens de wedstrijd geen 
alcohol. 
- Op wedstrijddagen is het dragen van de door de vereniging beschikbaar gestelde 
kleding verplicht.   
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16. Enkele gedragsregels  
 
- Respecteren en accepteren van (bege) leiding door trainer(s), leider(), scheidsrechters, 
bestuursleden enz.  
- Toon respect voor onze gasten (tegenstanders, begeleiding en supporters)  
- Dragen van medeverantwoordelijkheid voor gewenst gedrag, gebruik van velden, 
materialen en gebouwen en de representatie van de vereniging  
- Relativeren van winst en verlies  
- Discriminatie, diefstal, vernielingen en het gebruik van drugs wordt niet getolereerd  
- Het nuttigen van alcohol voor de wedstrijd is niet toegestaan, sowieso geldt een 
alcoholverbod voor personen onder de 18 jaar   
- Binnen in de kantine & kleedkamers geldt een algeheel rookverbod 
- Pesten of andere vormen van fysiek en/of verbaal geweld worden niet geaccepteerd  
- Het positief vertegenwoordigen van de SVO Buytenpark in zowel uit als 
thuiswedstrijden is niet meer dan normaal  
  
De gedragsregels lijken wellicht belerend of betuttelend, maar de ervaring leert dat dit 
een van de meest essentiële zaken is om op een goede manier met elkaar om te gaan 
en duidelijkheid te verschaffen waar onze vereniging voor staat.  
Duidelijke afspraken en gedragsregels helpen om als vereniging goed te functioneren.  
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