VOETBALVERENIGING M.V.V.’29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

TECHNISCH BELEIDSPLAN

M.V.V.’29

MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK, 2019

R.K.s.v. M.V.V.’29
Accommodatie: ‘Frielinkpark’
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Telefoon:
Website:
E-mail:
Versie: herziene versie februari 2020

0546 - 870 403
www.mvv29.nl
info@mvv29.nl

1

VOETBALVERENIGING M.V.V.’29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

INHOUD
1. VOORWOORD

4

2. SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE

5

3. OVERIGE TAKEN

5

4. TAAKOMSCHRIJVING TECHNISCHE COMMISSIE

7

4.1 Taak technische commissie

7

4.2 Samenstelling technische commissie

7

4.3 Taken van de T.C.

7

4.4 Taken van de technische commissie

8

4.5 Bevoegdheden technische commissie

9

4.6 Vergaderingen technische commissie

9

5. TECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN

10

5.1 Algemene doelstelling senioren technische commissie

10

5.2 Beschrijving en eisen prestatieve elftallen senioren

10

5.3 Beschrijving en eisen recreatieve elftallen senioren

12

6. TECHNISCH BELEIDSPLAN JUNIOREN

14

6.1 Algemene doelstelling junioren technische commissie

14

6.2 Beschrijving en eisen prestatieve elftallen junioren

14

6.3 Indeling jeugdteams en motivatie waarom

16

6.4 Procedure vervroegd over laten gaan jeugdspelers

17

6.5 Overgang van jeugd naar senioren

17

6.6 Beschrijving en eisen recreatieve elftallen junioren

18

7. TAKEN EN EISEN TECHNISCH KADER

20

8. HARDHEIDSCLAUSULE

21

R.K.s.v. M.V.V.’29
Accommodatie: ‘Frielinkpark’
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Telefoon:
Website:
E-mail:
Versie: herziene versie februari 2020

0546 - 870 403
www.mvv29.nl
info@mvv29.nl

2

VOETBALVERENIGING M.V.V.’29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

R.K.s.v. M.V.V.’29
Accommodatie: ‘Frielinkpark’
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Telefoon:
Website:
E-mail:
Versie: herziene versie februari 2020

0546 - 870 403
www.mvv29.nl
info@mvv29.nl

3

VOETBALVERENIGING M.V.V.’29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

1. VOORWOORD
Voor u ligt de meest actuele versie van het technisch beleidsplan van voetbalclub
R.K.s.v. M.V.V.’29 uit het dubbeldorp Mariaparochie en Harbrinkhoek.
Dit plan beoogt op een structurele wijze inzicht te geven in de organisatie van M.V.V.’29, om
zodoende een duidelijk beeld voor ogen te hebben waar we als club naar toe willen.
Dit beleidsplan dient gezien te worden als een richtlijn voor de komende jaren. Kleine
aanpassingen daargelaten zal dit beleidsplan als leidraad dienen om alles wat met
voetbaltechnische zaken te maken heeft op een hoger plan te tillen. Het is een hulpmiddel om
structuur aan te brengen en het niveau op het gebied van voetbal, training en begeleiding bij
M.V.V.’29 omhoog te brengen.
In dit technisch beleidsplan zullen alle belangrijke afspraken, procedures en informatie over
het technische beleid weergegeven worden. Veranderingen ten aanzien van het te volgen
beleid of eventuele afwijkingen ten opzichte van het geformuleerde beleid dienen altijd ter
goedkeuring aan de Technisch Coördinator en de betreffende coördinator te worden
voorgelegd. De technische commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
beleidsplan. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij er uitvoering aan wil en zal geven en zich
zal conformeren aan de gestelde regels en het beleid.
Sinds 2012 wordt er gewerkt met een nieuwe organisatiestructuur binnen M.V.V.’29. Er is
een duidelijke scheiding gemaakt tussen de voetbal gerelateerde taken en de ondersteunende
zaken. In februari 2020 is het technisch beleidsplan herzien.
De voetbal gerelateerde zaken liggen bij de technische commissie, de ondersteunende zaken
komen voor rekening van het bestuur. De technische commissie staat onder leiding van de
Technisch Coördinator.
We hopen door middel van het gewijzigde beleid de komende jaren een kwalitatief en breed
gedragen technisch beleid te kunnen neerzetten. Naar aanleiding van suggesties, opmerkingen
etc. zal het beleid regelmatig geactualiseerd worden.
Om onduidelijkheden te voorkomen omtrent de technische commissie en de Technisch
Coördinator, zal in het beleidsplan technische commissie telkens volledig worden
uitgeschreven en wordt de Technisch Coördinator afgekort met de hoofdletters T.C.

Albert Olde Rikkert
Technisch Coördinator M.V.V.’29 (T.C.)
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2. SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE
Functie

Naam:

Verantwoordelijk voor:

Technisch Coördinator

Albert Olde Rikkert

Coördinator selectie
Coördinator JO19
Coördinator JO17
Coördinator JO15 + keepers
junioren
Coördinator JO13
Coördinator JO11
Coördinator JO9/8 + mini’s
Coördinator meisjes / dames

Vacant
Herman Scholten
Richard Geelen
Hans Wesselink
Ben Westerhof
Barry Reekers
Chris Busscher
Ben Westerhof

1e elftal en technisch beleid
prestatie-teams jeugd
2e elftal
JO19 teams
JO17 teams
JO15 teams + keepers
junioren
JO13 teams
JO11 teams
JO9/8 teams
Meisjes / dames teams

Functie

Naam:

Verantwoordelijk voor:

Wedstrijdsecretariaat
Algemeen
Coördinator scheidsrechters
Junioren onderbouw
Coördinator scheidsrechters
Junioren bovenbouw
Coördinator scheidsrechters
Senioren
Coördinator trainers ROC van
Twente
Coördinator Maatschappelijke
stages
Coördinator medische staf
Vertrouwenscommissie

Hans Meijer /
Maarten Boerrigter
Leon ter Wee

Wedstrijdzaken

3. OVERIGE TAKEN
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Peter Voshaar
Peter Voshaar
Peter Voshaar
Peter Wensink
Erik Langeveld
Gertia Masselink /
Edwin Wesselink
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Clubscheidsrechters
onderbouw
Clubscheidsrechters
bovenbouw
Clubscheidsrechters
Senioren
Stagebegeleiding van
studenten
Continuïteit
maatschappelijke stages
Medisch beleid MVV’29
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4. TAAKOMSCHRIJVING TECHNISCHE COMMISSIE
4.1 Taak technische commissie
De technische commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren, evalueren en blijven
ontwikkelen van het technische beleid voor zowel de junioren als de senioren onder leiding
van de T.C. De technische commissie acht zich in overleg met directe betrokkenen
verantwoordelijk voor een goede en adequate elftalindeling en organiseert periodieke
gesprekken en vergaderingen met diverse betrokkenen ter bevordering van de informatie uitwisseling en coördinatie over voetbaltechnische zaken. Tevens bewaakt de technische
commissie de inhoud van dit technische beleidsplan.
4.2 Samenstelling technische commissie
De samenstelling van de technische commissie bestaat uit alle coördinatoren die genoemd zijn
in hoofdstuk 2. Deze zullen periodiek met elkaar vergaderen. Het streven is om één sterke
commissie te vormen die samen het beleid kracht bij zetten.
Alle namen genoemd in hoofdstuk 3 zijn op afroep beschikbaar. Deze nemen niet structureel
deel aan de vergaderingen, alleen wanneer deelname nodig wordt geacht.
4.3 Taken van de T.C.
Taken Technisch Coördinator (T.C.):
 I.s.m. groepscoördinatoren aanspreekpunt zijn voor de hoofdtrainers JO19, JO17,
JO15, JO13, JO11 en JO9/8 en structureel overleg voeren met hen over
voetbaltechnische zaken en doelstellingen.
 Het voeren van gesprekken met beoogde kandidaten voor het trainerschap van één van
de selectieteams met de desbetreffende coördinator.
 Neemt beslissingen over het aanstellen en ontslaan trainers/coaches selectieteams in
overleg met de desbetreffende coördinator.
 I.s.m. de technische commissie het beoordelen van de hoofdtrainers van de senioren.
 I.s.m. groepscoördinatoren het beoordelen van de hoofdtrainers van de
(jeugd)selectieteams.
 I.s.m. hoofdtrainer het werven en benoemen van assistenten/leiders van het 1e elftal.
 Het samenstellen van de selectie van het 1e en 2e elftal i.s.m. de hoofdtrainer(s).
 Inventarisatie en bewaken benodigde middelen en budgetten.
 Het opstellen van een technisch beleidsplan met afspraken rondom de selectieteams.
 Bewaken en uitvoering geven aan de technische beleidsplannen.
 Bezoeken van wedstrijden en trainingen.
 Stelt trainerscontracten op (samen met de penningmeester).

R.K.s.v. M.V.V.’29
Accommodatie: ‘Frielinkpark’
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Telefoon:
Website:
E-mail:
Versie: herziene versie februari 2020

0546 - 870 403
www.mvv29.nl
info@mvv29.nl

7

VOETBALVERENIGING M.V.V.’29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

4.4 Taken van de technische commissie
Onder de technische commissie vallen de groepscoördinatoren als mede de jeugdcoördinator
van de keepers. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen takenpakket.
Om het gestelde beleid kracht bij te zetten is het vooral van belang dat de omschrijving van
het takenpakket van de coördinatoren van de voetbalelftallen duidelijk is.
Taken:
 De coördinator is de contactpersoon van de T.C.
 Houdt toezicht op diverse leiders en trainers die onder zijn verantwoordelijkheid
vallen.
 Draagt zorg voor naleven van het gestelde in het beleidsplan.
 Eerste aanspreekpunt diverse trainers / leiders.
 Bezoekt zeer regelmatig trainingen en wedstrijden van alle teams die hem of haar zijn
toegewezen.
 Enthousiasmeert de leiders en trainers voor activiteiten georganiseerd door de
vereniging.
 Probeert voor voldoende capabele leiders en trainers te zorgen, één en ander in overleg
met de T.C.
 In overleg met de desbetreffende leiders/trainers (mening van alle leiders/trainers moet
gepeild worden) worden de spelers voor het nieuwe seizoen ingedeeld. Één en ander
indien nodig in overleg met de T.C. voor de prestatieve elftallen of in overleg met de
desbetreffende coördinator.
 Begin van elk jaar gesprekken arrangeren met het kader, met als doel inventarisatie
voor het volgende seizoen.
 Doorstroming spelers v.w.b. recreatieve elftallen.
Wijzigingen (incidenteel / structureel) kunnen slechts worden doorgevoerd i.o.m. de
T.C. voor wat betreft de senioren en met de coördinator jeugd recreatief wat betreft
junioren. In eerste instantie wordt de betreffende coördinator van de desbetreffende
doelgroep aangesproken.
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4.5 Bevoegdheden technische commissie
De technische commissie heeft een grote mate van handelingsvrijheid.
Alle beslissingen omtrent voetbaltechnische zaken op prestatief gebied worden genomen in
goed overleg, waarbij in acht moet worden genomen dat de T.C. de doorslaggevende stem kan
hebben. Ook wat betreft het aanstellen en ontslaan van trainers.
Wel wordt er naar gestreefd dat de coördinatoren zoveel mogelijk handelingsvrijheid hebben
bij te nemen beslissingen die vallen onder hun eigen takenpakket. Bij onduidelijkheden of
moeilijkheden wordt contact opgenomen met de T.C. voor wat betreft de prestatieve elftallen.
De T.C. houdt het hoofdbestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte. De
coördinatoren houden tijdens vergaderingen of op andere momenten indien nodig de T.C. op
de hoogte van genomen beslissingen en relevante ontwikkelingen.
4.6 Vergaderingen technische commissie
Er wordt eenmaal in de vier weken een vergadering gehouden voor de technische commissie.
Dit kan een separate vergadering zijn voor wat betreft jeugd en senioren of een gezamenlijke
vergadering. Het initiatief hiervoor wordt genomen door de T.C. Hij zal in overleg met de
coördinatoren ook bepalen op welke datum er wordt gehouden.
Voorts zullen extra vergaderingen worden gehouden wanneer de T.C. of een der leden van de
technische commissie dit wenselijk achten.
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5. TECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN
5.1 Algemene doelstelling senioren technische commissie
De algemene doelstelling van de technische commissie is het beoefenen van de voetbalsport
mogelijk maken voor alle seniorenleden in overeenstemming met de door de KNVB
vastgestelde regels, waarbij zowel bij de senioren als bij de jeugd een onderscheid gemaakt
wordt tussen prestatieve en recreatieve elftallen;
Prestatieve elftallen: Uitgangspunt is het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede
voetballers voor de selectie-elftallen om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen.
Recreatieve elftallen: Recreatieve voetballers op een zo aangenaam mogelijke wijze te laten
functioneren op prestatief/recreatief niveau.
In elk elftal wordt voor het begin van het seizoen in overleg met de desbetreffende
coördinator, trainer en leiders de doelstelling voor dat jaar vastgesteld, waarbij vermeld moet
worden dat M.V.V.’29 ambitieus is in haar doelstellingen. Deze worden voor aanvang van het
seizoen kenbaar gemaakt binnen de technische commissie.
5.2 Beschrijving en eisen prestatieve elftallen senioren
5.2.1 Doelstelling prestatieve elftallen senioren
 Met spelers uit de eigen jeugdafdeling en seniorenspelers die zelf overschrijving
aanvragen (betalen van spelers is dus niet aan de orde) is het streven erop gericht het
eerste elftal tenminste in de 3e klasse KNVB te laten acteren, waarbij doel op zich is
een stabiele 3e klasser te blijven.
 Tav het tweede elftal is het streven om te acteren op minimaal 2e Klasse KNVB niveau
zodat dit team kan aansluiten bij het niveau van het eerste en/of een springplank kan
vormen voor het eerste.
 De intentie is aanvallend en herkenbaar te voetballen, waarbij de speelwijze 4-3-3 /
3-4-3 zal moeten zijn voor alle selectie-elftallen. Gemotiveerd mogen trainers hier
incidenteel van afwijken. Binnen dit systeem kunnen accenten anders worden gelegd
op basis van de aanwezige kwaliteiten of naar aanleiding van omstandigheden..
5.2.2 Aantallen spelers en wisselbeleid prestatieve elftallen MVV-1 en MVV-2
 Onder prestatieve elftallen senioren wordt verstaan M.V.V.’29 1 en 2.
 Uitgangspunt is bij aanvang van het seizoen 16 spelers + 2 keepers bij het 1e elftal. Bij
het 2e elftal is het streven minimaal 14 spelers te hebben.
 Uitgangspunt is om alle spelers zo veel mogelijk en in ieder geval regelmatig te laten
spelen, met daarbij optimale prestaties van de selectie elftallen.
 Het 1e elftal heeft 13 frisse spelers, plus een reserve keeper (toerbeurt), de 14e speler
zal een gespeelde speler van het 2e zijn of een speler van de JO19-1. Afhankelijk van
de situatie kan anders worden bepaald i.o.m. de Technisch Coördinator (T.C.). Ook zal
het 1e elftal in principe met een vaste basiself starten.
R.K.s.v. M.V.V.’29
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 Het 2e elftal heeft op een wedstrijddag tenminste 13 frisse spelers (incl. keeper). Indien
er onvoldoende selectiespelers zijn dan vindt aanvulling plaats, 1) vanuit het 3e elftal,
2) vanuit de JO191
 Een speler zit nooit vaker dan 2 hele wedstrijden achtereen op de bank. Indien hij 2
keer op de bank heeft gezeten dan speelt hij de week daarna in ieder geval in het
eerstkomende lagere elftal of in zijn eigen elftal.
 Indien een speler langer dan twee weken geblesseerd is geweest dan komt hij in het
onderliggende elftal weer terug.
 Een speler mag nooit weigeren om voor een hoger dan wel lager selectie-elftal uit te
komen.
 JO19 spelers worden zoveel mogelijk speeltijd gegund, echter het kan voorkomen dat
dit er gezien de wedstrijdsituatie niet inzit. JO19 spelers gaan mee om ervaring op te
doen, en de overgang naar de senioren te vergemakkelijken. In dit kader zullen
talentvolle jeugdspelers tijdens de 2e seizoenshelft in de gelegenheid worden gesteld
om reeds 1x per week mee te trainen met de selectie. Er kan hier van afgeweken
worden.
5.2.3 Afspraken omtrent trainingen en gedrag prestatieve elftallen senioren
 Het aantal verplichte trainingen wordt vastgesteld op minimaal 2 per week.
 Uitwonende studenten worden indien mogelijk een alternatief aangeboden.
 Indien er niet op de avond van het eigen elftal lukt om te trainen, is er de mogelijkheid
op een andere avond bij JO19-1 of een ander selectie-elftal de gemiste training in te
halen. Uitzonderingen slechts na overleg met de trainer en T.C., deze afspraak moet
kenbaar gemaakt worden aan de desbetreffende groep.
 Zodoende zijn er genoeg mogelijkheden tweemaal per week te trainen en zal een
speler die niet twee keer heeft getraind niet in de basis kunnen beginnen zonder goede
motivatie, deze motivatie zal vooraf kenbaar moeten worden gemaakt aan de hele
groep.
 Keepers van de selectie trainen dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
 Te laat op wedstrijddag betekent reserve. Regelmatig te laat betekent verwijdering uit
de selectie.
 Houd rekening met de wedstrijd bij het plannen / uitvoeren van andere activiteiten.
Hieronder valt ook wintersport, vakanties, e.d.
 De technische commissie verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen
en buiten de vereniging t.o.v. scheidsrechter, medespelers, begeleiding, tegenstander,
publiek en overige leden.
 Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens wedstrijd én training.
 Geschorste spelers en spelers zonder geldige digitale spelerspas spelen nooit!
 Indien een speler disciplinair wordt gestraft bepaalt de technische commissie in
overleg met de desbetreffende trainer de zwaarte van de straf.
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5.2.4 Afspraken omtrent blessures en medische begeleiding prestatieve elftallen
senioren
 Geblesseerde spelers zijn, indien fysiek haalbaar, op trainings- en wedstrijddagen
altijd aanwezig op dezelfde tijden dan het desbetreffende team om zich te laten
verzorgen, te werken aan hun herstel en/of ter ondersteuning van de niet geblesseerde
spelers.
 Fysiotherapie Langeveld faciliteert zaterdag een inloop van 9-10 uur voor een
behandeling of onderzoek naar een blessure.
 De medische ruimte is voor de wedstrijd alleen toegankelijk voor spelers en leiders en
wordt alleen benut voor medische zaken. Dit betekent dus geen jassen, kleding e.d. in
deze ruimte.
 In samenspraak met de medische staf zal worden bepaalt wanneer een geblesseerde
speler weer mag voetballen. Hij komt bij een blessure langer dan twee weken terug in
het onderliggende elftal.
 Bij voorgaand punt is belangrijk te benoemen:
De medische staf bepaalt of een speler medisch fit is.
De technische staf bepaalt of een speler wedstrijd fit is.
 De medische staf informeert de technische staf voor de afsluitende training omtrent de
fitheid van de spelers.
 Tijdens de winter- en zomerstop is er voor selectiespelers gelegenheid om in overleg
bij Fysiotherapie Langeveld te fitnessen en te trainen voor hun conditie, coördinatie en
kracht.
Bij onverhoopte situaties die hier niet genoemd zijn, ligt de uiteindelijke besluitvorming bij de
technische commissie.
5.3 Beschrijving en eisen recreatieve elftallen senioren
5.3.1 Doelstelling recreatieve elftallen senioren
 Algemeen uitgangspunt is het creëren en behouden van voetbalplezier.
 Een zo aantrekkelijk mogelijke vereniging blijven voor recreatieve voetballers door
goede afspraken en een duidelijke structuur.
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5.3.2 Overige aandachtspunten recreatieve elftallen senioren
 Onder recreatieve elftallen wordt verstaan M.V.V.’29 3 t/m 45+ en dames.
 De vereniging stelt de spelers van de recreatieve elftallen in de gelegenheid om 1 x per
week te trainen.
 De technische commissie verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen
en buiten de vereniging t.o.v. scheidsrechter, medespelers, begeleiding, tegenstander,
publiek en overige leden.
 Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de wedstrijden bij het plannen /
uitvoeren van andere activiteiten. Hieronder valt ook wintersport, vakanties, e.d.
 Spelers van recreatieve elftallen kunnen op afspraak gebruik maken van de bij
M.V.V.’29 in dienst zijnde medisch begeleider/verzorger.
 Indien mogelijk bestaan de recreatieve teams uit minimaal 14 spelers.
 Bij recreatieve teams worden eigen teamspelers opgesteld en hebben de voorkeur
boven gastspelers uit een ander elftal. In goed overleg en bij gebrek aan eigen spelers
kan hiervan worden afgeweken, uitgezonderd selectiespelers.
 Indien een team beschikt over minimaal 13 teamspelers is het in principe niet mogelijk
spelers van een ander elftal op te eisen.
 Het is niet toegestaan spelers die 15 officiële wedstrijden voor een team zijn
uitgekomen in een lagere klasse (conform regels KNVB) in te zetten.
 Recreatieve teams kunnen een beroep doen op “laatstejaars” jeugdspelers afkomstig
uit de JO19 jeugd (uitgezonderd JO19-1).
 Besluiten over spelersmutaties tijdens het seizoen worden genomen door de
coördinator recreatief senioren in overleg met de T.C. Een en ander uiteraard in nauw
overleg met alle betrokkenen.
 Bij spelers van recreatieteams wordt de speeltijd in principe evenredig over het aantal
spelers verdeeld. In goed overleg met de speler kan hiervan worden afgeweken.
 Wedstrijden worden nooit op papier afgedaan. Gebeurt dit wel dan legt het bestuur
het desbetreffende elftal een boete op van €100,-.
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6. TECHNISCH BELEIDSPLAN JUNIOREN
6.1 Algemene doelstelling junioren technische commissie
Het jeugdbeleidsplan dient in de praktijk borg te staan voor het continu aanbieden van een zo
goed mogelijk trainings- en begeleidingsniveau binnen alle geledingen van de jeugd. Binnen
het beleidsplan staan het opleiden van de jeugdspelers op basis van een positieve
voetbalbenadering en het streven naar optimale spelvreugde centraal.
Natuurlijk kan binnen de jeugdopleiding niet alleen het pure resultaat prioriteit hebben.
We hebben namelijk binnen een jeugdafdeling niet alleen selectieteams, zoals JO19-1,
JO17-1, JO15-1 etc. Streven blijft dat er zoveel mogelijk gekeken wordt naar gelijke kansen
en evenredige speelminuten.
Een goed functionerend jeugdbeleidsplan moet er dan ook op de volgende twee punten gericht
zijn:
 Streven om de senioren-selecties nagenoeg ieder seizoen te kunnen voorzien van een
kwalitatief goede aanvulling vanuit de eigen jeugd.
 Streven om zoveel mogelijk spelers die in de jeugd niet in de selectieteams spelen
vooral voetbalplezier aan te bieden, en zodoende ook doorstroming naar de overige
senioren teams te waarborgen.
6.2 Beschrijving en eisen prestatieve elftallen junioren
6.2.1 Doelstelling prestatieve elftallen junioren
 Het individueel beter maken van spelers door gekwalificeerde trainers en het
verzorgen van de techniektraining.
 Het doel van de jeugdopleiding is het continu kunnen aanbieden van een hoogwaardig
trainings- en coaching niveau binnen alle geledingen van de jeugd, met als resultaat
het op een passend niveau, met een uniforme speelstijl spelen van de jeugdelftallen.
 De intentie is aanvallend en herkenbaar te voetballen, waarbij de speelwijze 4-3-3 /
3-4-3 zal moeten zijn voor alle selectie-elftallen. Gemotiveerd mogen trainers hier
incidenteel van afwijken. Binnen dit systeem kunnen accenten anders worden gelegd
op basis van de aanwezige kwaliteiten of naar aanleiding van omstandigheden.
 De technische commissie streeft er naar dat alle selectie-elftallen van de jeugd zich
minimaal op eerste klasse niveau weten te handhaven, met incidenteel succes naar
boven.
 Binnen het jeugdbeleidsplan worden bindende en duidelijke afspraken gemaakt inzake
de versnelde doorstroming van talentvolle voetballers, zowel binnen de jeugdafdeling
zelf, als naar de senioren-selectie(s).
 Het in stand houden van een techniektraining blijft ons streven, zodat de selectieelftallen ook periodiek worden getraind op hun voetbaltechniek.
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6.2.2 Aantallen spelers en wisselbeleid prestatieve elftallen junioren
 Onder prestatieve elftallen wordt verstaan M.V.V.’29 JO19-1, JO17-1, JO15-1,
JO13-1 en JO11-1.
 De JO11 en JO9 teams bestaan uit 8 à 9 spelers, er wordt getracht deze spelers zoveel
mogelijk te rouleren om ze evenredig aan speelminuten te laten komen.
 Vanaf de JO13 tot en met de JO19 bestaan de groepen uit maximaal 14 spelers
inclusief 1 keeper. Gemotiveerd kan hier van worden afgeweken.
 In overleg met de desbetreffende coördinator en de trainer/leiders van de elftallen
wordt bepaald wie er in de selectie-elftallen komen te voetballen.
 Insteek is om alle spelers zo veel mogelijk en in ieder geval regelmatig te laten spelen,
met daarbij optimale prestaties van de selectie-elftallen.
 Een speler zit nooit vaker dan 2 gehele wedstrijden achtereen op de bank. Indien hij 2
keer op de bank heeft gezeten dan speelt hij de week daarna in ieder geval in het
eerstkomende lagere elftal of in zijn eigen elftal.
 Indien een selectie-elftal onvoldoende spelers heeft wordt dit elftal aangevuld door 1)
spelers uit het eerstkomende lagere elftal en 2) spelers vanuit het selectie-elftal wat er
voor komt.
 Een speler uit een lager elftal mag bij gebrek aan spelers bij het selectie-elftal nooit
weigeren om hiervoor uit te komen. Bijvoorbeeld: bij gebrek aan spelers van JO11-1,
mag een speler van JO11-2 niet weigeren om in dit geval voor JO11-1 uit te komen.
6.2.3 Afspraken omtrent trainingen en gedrag prestatieve elftallen junioren
 Het aantal verplichte reguliere trainingen wordt vastgesteld op 2 per week.
 Iedere speler behoort op tijd op de training te zijn en ook op zaterdag bij de
wedstrijden. Op de formulieren met daarop het wedstrijdprogramma voor de
betreffende week worden aanvangs- en vertrektijden vermeld. Spelers die zonder
goede reden niet trainen, die regelmatig te laat komen, of helemaal niet komen zonder
zich tijdig met een goede reden af te melden, staan niet in de basisopstelling.
 Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders,
scheidsrechters, leiders, trainer en publiek.
 Een boete voor een jeugdspeler n.a.v. een boeking of uit het veld zenden, dient
betrokken speler dan ook zelf te betalen, deze zal in geen enkel geval door de
vereniging worden voldaan.
 Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en bij wedstrijden.
 Na training en wedstrijd is douchen verplicht, waarbij het dragen van badslippers
tevens verplicht is.
 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de wedstrijden en trainingen is verplicht.
 Tijdens de wedstrijd speel je met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen.
Een eventuele slidingbroek moet van dezelfde kleur zijn als de voetbalbroek.
 Heeft een speler problemen met medespelers, leiders of de trainer dan wordt dit eerst
geprobeerd zelf in overleg met de trainer/leider(s) op te lossen. Lukt dit niet, wordt er
contact opgenomen met de verantwoordelijke coördinator, die eventueel in overleg
met de T.C. en de sociaalcoördinator het probleem zal trachten op te lossen.
 Indien een speler disciplinair wordt gestraft bepaalt de technische commissie in
overleg met de desbetreffende trainer de hoogte en zwaarte van de straf.
 Geschorste spelers en spelers zonder geldige spelerspas spelen nooit!
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 Het is voor selectieteams verplicht om deel te nemen aan de techniektrainng.
 Na de winterstop per tweetal spelers hogerop mee laten trainen om zo de overgang
naar een hoger selectie-elftal te bespoedigen en te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld:
spelers die in aanmerking komen voor JO11 en hier nog niet in voetballen, zullen na
de winterstop om beurten en in tweetallen meetrainen om zo sneller aan te haken aan
het niveau. Dit geldt ook voor de JO13-1, JO15-1, etc.
Bij onverhoopte situaties die hier niet genoemd zijn, ligt de uiteindelijke besluitvorming bij de
technische commissie.
6.3 Indeling jeugdteams en motivatie waarom
6.3.1 JO11 en JO9-jeugd
 De JO9-1 en JO11-1 worden op sterkte ingedeeld.
 Bij teams daaronder worden de spelers in principe ingedeeld op leeftijd. Dat wil
zeggen de oudste spelers zijn ingedeeld in JO9-2 respectievelijk JO11-2, en de
jongsten in het laagste JO9 respectievelijk JO11 team. Hier wordt alleen in
uitzonderingsgevallen van afgeweken (bijvoorbeeld bij onvoldoende teams).
6.3.2 JO13 jeugd t/m JO19 jeugd
 De JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 is het selectie-elftal en wordt op sterkte
ingedeeld. Dit betekent dat de sterkste voetballers in het selectie-elftal komen te
voetballen ongeacht de leeftijd.
 Vervolgens wordt er doorgeselecteerd op kwaliteit en niet op leeftijd. Dit wil zeggen
dat nadat het selectie-elftal bekend is de sterksten die voorheen in het schaduwelftal
zaten in het eerstvolgende lagere elftal terechtkomen. In het geval van de JO13 jeugd
is dit de JO13-2, in het geval van de JO15 jeugd is dit de JO15-2, etc.
Gemotiveerd kan hier van worden afgeweken.
 Uitzonderingen m.b.t. deze indeling vindt plaats na overleg met de desbetreffende
verantwoordelijke trainer(s), coördinator(en) en leiders.
 Door op sterkte te selecteren kan op de trainingen de aandacht voor de spelers veel
beter worden verdeeld als er sprake is van een kwalitatief zo gelijkwaardig mogelijke
groep spelers.
 In wedstrijden komen spelers meer aan voetballen toe, dan wanneer er in een team een
groot verschil is tussen goede en minder goede spelers. De goede spelers zijn
waarschijnlijk degenen die het meest aan de bal komen, waardoor de anderen te
weinig aan spelen toe komen. De kans bestaat dat "de mindere goden" hierdoor eerder
het plezier in het voetbal verliezen.
 De sterkte van een team is beter in te schatten waardoor we een team gerichter bij de
bond kunnen aanmelden (sterk, matig of zwak).
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6.4 Procedure vervroegd over laten gaan jeugdspelers
 We laten geen spelers vervroegd over gaan, uitzonderingen daargelaten.
 De doorslaggevende stem in het vervroegd over laten gaan ligt altijd bij de
desbetreffende coördinator(en) in overleg met de T.C. en ouders.
 Indien het voor de ontwikkeling van een zeer talentvolle jeugdspeler naar mening van
de technische commissie, ondersteund door de jeugdtrainer, beter is dat de betreffende
speler overgaat naar een hoger elftal zal dit met de speler en ouders besproken worden.
 Mocht de betreffende jeugdspeler en/of ouders het zelf niet zien zitten vervroegd over
te gaan dan vervalt de gehele procedure en wordt niet tot actie overgegaan.
6.5 Overgang van jeugd naar senioren
 Teneinde de overgang van jeugdspelers naar de senioren zo soepel mogelijk te laten
verlopen, kunnen de jeugdspelers uit de JO19 selectie in het tweede deel van het
seizoen in staat gesteld worden 1x per week bij de seniorenselectie mee te trainen.
Vanaf welk moment in het seizoen hij deze trainingen gaat volgen, is echter
afhankelijk van zijn ontwikkeling en vindt plaats na overleg tussen de technische
commissie, de speler, de betrokken jeugdtrainer en de hoofdtrainer.
 Het volgen van deze trainingen zal door de medeverantwoordelijke trainer worden
gestimuleerd.
 Daarnaast zullen de overgaande JO19 junioren in hun laatste jaar geleidelijk ervaring
kunnen opdoen met het seniorenvoetbal door middel van invalbeurten in
seniorenselectie-elftallen, afhankelijk van het niveau van de speler.
 Uitzonderlijke talenten die eerstejaars JO19 junior zijn, wordt er de mogelijkheid
gegeven ook aan bovenstaande regels en afspraken deel te nemen. Door middel van
deze extra trainingen kan hun ontwikkelingen bespoedigen zonder direct een versnelde
overgang voor ogen te hebben. Dit versnelde leerproces is op de eerste plaats in het
belang van de betreffende speler, en kan zijn prestaties in de JO19 jeugd ten goede
komen.
 In de situatie dat een jeugdspeler een aanwinst is voor een senioren-selectie en een
versnelde overgang in het belang van M.V.V.'29 is, zal de betreffende jeugdspeler
daarin gestimuleerd worden. Een beslissing daartoe wordt alleen met instemming van
de jeugdspeler en eventueel zijn ouders genomen. Daarna ligt de doorslaggevende
stem altijd bij de T.C. en de desbetreffende trainer(s) en coördinator(en).
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6.6 Beschrijving en eisen recreatieve elftallen junioren en meisjes
6.6.1 Doelstelling recreatieve elftallen junioren en meisjes
 Het op recreatief niveau mogelijk maken van het beoefenen van de voetbalsport met
als kernwoorden: lichamelijke en geestelijke ontspanning door inspanning in een
kwalitatief hoogstaande en gezellige accommodatie.
 Algemeen uitgangspunt is het creëren en behouden van voetbalplezier.
 Een zo aantrekkelijk mogelijke vereniging blijven voor recreatieve voetballers door
goede afspraken en een duidelijke structuur.
6.6.2 Overige aandachtspunten recreatieve elftallen junioren en meisjes
 Onder recreatieve jeugdteams worden verstaan alle overige jeugdteams en het junioren
meisjesteam.
 Junioren en pupillen van recreatieve teams hebben recht op een evenredig gedeelte aan
speeltijd en staan nooit 2 wedstrijden achtereen wissel onafhankelijk van hun
kwaliteiten. In overleg en bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden
afgeweken i.o.m. de desbetreffende coördinator/technische commissie.
 De juniorenelftallen uit de JO19, JO17, JO15, JO13 jeugd en meisjes bestaan uit
minimaal 13 fitte spelers.
 Elk recreatief elftal van de junioren wordt in staat gesteld als team 2x per week te
trainen, indien mogelijk.
 Iedere speler behoort op tijd op de training te zijn en ook op zaterdag bij de
wedstrijden. Op de formulieren met daarop het wedstrijdprogramma voor de
betreffende week worden aanvangs- en vertrektijden vermeld. Spelers die zonder
goede reden niet trainen, die regelmatig te laat komen, of helemaal niet komen zonder
zich tijdig met een goede reden af te melden, staan niet in de basisopstelling.
 Bij spelers die zonder goede reden met enige regelmaat niet komen opdagen op
trainingen en/of wedstrijden, zal bij herhaald gedrag aan het eind van het seizoen
worden besloten of ze nog aan het nieuwe seizoen mogen deelnemen als voetballer
van M.V.V.’29 of dat ze worden uitgeschreven.
 Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de wedstrijden bij het plannen /
uitvoeren van andere activiteiten. Hieronder valt ook wintersport, vakanties, e.d.
 Recreatieve voetballers uit de JO19 jeugd mogen, indien nodig bij te kort van spelers
in een recreanten seniorenteam, op zondag uitkomen voor dat elftal in overleg met de
trainer/leider(s) van zijn eigen elftal.
 De technische commissie verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen
en buiten de vereniging t.o.v. scheidsrechter, medespelers, begeleiding, tegenstander,
publiek en overige leden.
 Indien een team beschikt over minimaal 13 teamspelers is het in principe niet mogelijk
spelers van een ander elftal op te eisen. Wel is het in goed overleg met de trainers en
de coördinator mogelijk een speler te ‘lenen’, om te voorkomen dat één elftal met 10
spelers op pad moet en een ander elftal met 14 spelers.
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 Besluiten over spelersmutaties tijdens het seizoen worden genomen door de
groepscoördinatoren in overleg met de T.C. Een en ander uiteraard in nauw overleg
met alle betrokkenen.
 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de wedstrijden en trainingen is verplicht.
 Na training en wedstrijd is douchen een normale zaak, waarbij het dragen van
badslippers verplicht is.
 Indien een speler disciplinair wordt gestraft bepaalt de technische commissie in
overleg met de desbetreffende trainer de hoogte en zwaarte van de straf.
 Een boete voor een jeugdspeler n.a.v. een boeking of uit het veld zenden, dient
betrokken speler dan ook zelf te betalen, deze zal in geen enkel geval door de
vereniging worden voldaan.
 Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders,
scheidsrechters, leiders, trainer en publiek.
 Heeft een speler problemen met medespelers, leiders of de trainer dan wordt dit eerst
geprobeerd zelf in overleg met de trainer/leider(s) op te lossen. Lukt dit niet, wordt er
contact opgenomen met de verantwoordelijke coördinator, die eventueel in overleg
met de T.C. en de sociaalcoördinator het probleem zal trachten op te lossen.
 Voor aanmeldingen na 15 juni kan de technische commissie niet garanderen dat het
aangemelde lid nog kan worden ingedeeld waarbij wel de mogelijkheid wordt geboden
om mee te kunnen trainen in een door de TC aangegeven team.
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7. TAKEN EN EISEN TECHNISCH KADER
Bij M.V.V.’29 valt onder het technisch kader de trainer/coach, leider en grensrechter van een
voetbalteam. Bij de taken / eisen die hieronder worden beschreven waar geen elftal wordt
genoemd, moet in acht worden genomen dat dit voor elke trainer/coach, leider en grensrechter
geldt ongeacht het elftal waar hij of zij bij hoort of onder hoede heeft.
 Het technische kader (trainer / coach, leider of grensrechter) voert de door de
vereniging aangereikte richtlijnen uit en draagt bij aan de verbetering van de
ontwikkelingen van zowel individu als team.
 Trainer / coach is opgeleid en gekwalificeerd – volgens KNVB eisen – voor de
toegewezen team(s):
- Trainer 1e team beschikt minimaal over geldige licentie TC II;
- Trainer 2e team, JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1 minimaal TC III;
- Trainer JO11-1 en JO9 geen diploma’s vereist wel wenselijk.
- Gemotiveerd kan hiervan worden afgeweken.
 Trainer / coach en leider(s) zijn altijd eindverantwoordelijk voor de gang van zaken
voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden.
 Trainer / coach, leider, grensrechter of andere begeleiders zijn altijd positief langs het
veld en vertegenwoordigen het team en de club op een positieve wijze.
 Als trainer / coach is het niet toegestaan om in vrijetijdskleding trainingen te
verzorgen. Een trainer / coach ziet er altijd uit als trainer en dat houdt in het dragen
van een trainingspak en voetbal - of sportschoenen.
 Trainer / coach of leider geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik.
Indien er wordt gesport dan wordt er niet gerookt of alcohol gedronken.
 Trainer / coach of leider tracht altijd winst / verlies te relativeren en brengt dit over aan
de spelers.
 Bij pupillen spreekt trainer / coach of leider begrijpelijke taal (afgestemd op kind en
leeftijd), dus geen professionele kreten als knijpen, inzakken, kantelen, doordekken,
concentreer je, enz.
 Iedere trainer welke gebruikt maakt van een financiële vergoeding ondertekent een
contract waarin opgenomen is dat hij/zij zich conformeert aan het gestelde in dit
beleidsplan.
 Trainers / leiders zijn verantwoordelijk voor het materiaal.
 Bestuur en kader waken over het alcoholgebruik zowel voor als na de wedstrijd.
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8. HARDHEIDSCLAUSULE
Bij alle technische en bestuurlijke besluiten genomen door bestuur en/of technische
commissie dient de redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of
de technische commissie behoudt zich het recht voor af te wijken van het gestelde in dit
handboek.
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