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1. Inleiding 
 
Het SVA beleid wordt in een drietal documenten beschreven. Deze zijn allemaal afzonderlijk 
terug te vinden op de site van SVA. In het algemene gedeelte van het beleidsplan wordt 
omschreven welk beleid het JB hanteert en wat een iedere speler/ouder van SVA mag 
verwachten en wat SVA van hen verwacht. Het duidelijk uitspreken van verwachtingen is 
noodzakelijk om een vereniging goed te kunnen laten functioneren. De vereniging steunt op 
allerlei vrijwilligers en ook voor hen is het van belang als alle verwachtingen binnen de 
vereniging helder zijn. 
 
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de totale voetbaltechnische invulling 
van de jeugd en voor het aanstellen van alle jeugdtrainers. Het voetbaltechnisch beleid staat 
beschreven in het voetbaltechnisch beleidsplan SVA jeugd. Hoe het voetbaltechnisch beleid 
wordt uitgevoerd staat beschreven in het opleidingsplan SVA jeugd.  
 
Mochten er naar aanleiding van dit voetbaltechnisch beleidsplan nog vragen zijn, kunnen deze 
uiteraard bij de TC gesteld worden. TCSVA@sva-assendelft.nl  
 

Voetbaltechnisch beleidsplan 
In dit plan wordt het voetbaltechnisch beleid voor SVA beschreven en wordt aangegeven hoe 
SVA met bepaalde zaken omgaat. Ook staat hierin beschreven wat spelers en ouders van 
SVA (op voetbaltechnisch gebied) mogen verwachten en wat SVA van de ouders en spelers 
verwacht. 
 

Doelstellingen TC 
SVA is een groeiende ambitieuze vereniging die stapje voor stapje omhoog wil met de jeugd. 
De hoofddoelstelling voor de Technische Commissie (TC) is het opleiden van jeugdspelers en 
het zo hoog mogelijk spelen met de selectieteams, waar mogelijk op hoofdklasseniveau. 
Kinderen die voor selectieteams in aanmerking kunnen komen zullen ook gestimuleerd 
worden voor selectievoetbal te kiezen. Dit om een goede basis te vormen voor de toekomst 
van het vlaggenschip van SVA. 
 
 

2. Technische commissie 
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de totale voetbaltechnische invulling 
van de jeugd en voor het aanstellen van alle jeugdtrainers. De opleiding van een 
jeugdvoetballer begint bij de “onder 6/7” en eindigt bij de overgang naar de senioren. Door 
tijdens deze gehele periode op te leiden volgens een duidelijke visie willen we ervoor zorgen 
dat er vele jeugdleden doorstromen naar de seniorenselectie. 
 
Door gerichter en specifieker te trainen, met meer aandacht voor het individu, kunnen de 
voetballende kwaliteiten van de jeugdspelers op korte termijn verbeteren. Hiervoor zijn echter 
voldoende (assistent)trainers en assistenten nodig zodat er in kleinere groepjes getraind kan 
worden, waardoor de jeugdspelers voldoende aandacht krijgen. We streven ernaar meerdere 
(assistent)trainers en assistenten voor een groep te hebben. Een uitgebreidere uitleg van de 
TC en de taken binnen de TC staan verderop in dit beleidsplan, hoe de trainingsopbouw, 
trainingsdoelstellingen en trainingsjaarplanning eruit zien staat beschreven in het 
opleidingsplan. Deze staat op de SVA-site.  
Als we in dit plan spreken over TC dan hebben we het over bestuur TC, TC coördinatoren, 
Hoofd jeugdopleidingen en de TC leden lichtingen 
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Invulling TC 
De structuur van de technische commissie ziet er als volgt uit. De taakverdeling per functie 
staat verderop in dit plan beschreven. 
 
De TC coördinatoren zijn voetbaltechnisch gezien degene die het uitvoerende gedeelte van 
het beleidsplan moeten aansturen en coördineren. Zij moeten er onder andere voor zorgen dat 
de manier van trainen en spelen wordt uitgevoerd zoals is afgesproken. Zij zijn 
voetbaltechnisch gezien het aanspreekpunt binnen de TC.  
 
Vereist is dat iedereen die zich binnen SVA met jeugdvoetbal bezig houdt, zich aan de 
gemaakte afspraken van dit beleidsplan houdt en hier naar handelt. De TC zullen hierop 
toezien.  
 

 
 
 
 
Het spreekt voor zich dat een goede en constructieve samenwerking en communicatie tussen 
kaderleden, technische staf en begeleiders van groot belang is.  
Het voetbaltechnische beleidsplan is leidend! Daarmee wordt bedoeld dat iedereen het plan 
volgt, m.a.w. de trainer volgt het plan en niet andersom. Bij aanstelling van nieuwe trainers is 
een van de voorwaarden dat zij zich kunnen vinden in het voetbaltechnisch beleidsplan en het 
opleidingsplan. Dit geldt niet alleen voor de trainer maar voor iedereen die bij de opleiding van 
jeugdspelers betrokken is. Er is natuurlijk wel regelmatig overleg, waarbij voorstellen tot 
verbetering/veranderingen gedaan kunnen worden. Bij goedkeuring van de TC zullen deze 
dan doorgevoerd en vastgelegd worden.  
 
Om het voetbaltechnisch beleidsplan te kunnen uitvoeren is het natuurlijk noodzakelijk om 
bepaalde zaken geregeld te hebben: 

• Materialen (ballen, hesjes, doelen, pylonen enz.)  
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• Duidelijke planning (wie en wanneer op welk veld)  
• Trainingsruimte (voldoende trainingsruimte)  
• Trainingstijden (voldoende trainingsuren op acceptabele tijden)  
• Trainers (die passen binnen het SVA-profiel)  
• Opleidingen (van (assistent) trainers, assistenten, leiders en ouders)  
• Ondersteuning en draagvlak voor dit plan.  

Deze punten vormen uiteraard een onderdeel van het voetbaltechnische beleidsplan en vallen 
dus onder de verantwoordelijkheid van de TC. 

Taakverdeling TC 
Bestuur TC 
Het bestuur van de Technische Commissie (TC) bestaat uit: 
 Frans Schavemaker (voorzitter) en een secretaris (tijdelijk ingevuld door Jeroen Kramer). 

Zij faciliteren en ondersteunen de TC coördinatoren en zijn de verbinding naar het 
jeugdbestuur (JB)- Seniorenbestuur (SB) en Hoofdbestuur (HB) van SVA. 
Daarnaast verzorgen zijn: 

o Evaluatie en beheer voetbaltechnisch beleidsplan 
o Secretariële werkzaamheden 
o Financiële zaken TC 
o Contracten trainers 
o Contacten met materiaalbeheerders 
o Bestelling materialen 
o Aansturing Hoofd Jeugdopleiding is een taak van de voorzitter  

 
Hoofd jeugdopleidingen (Nick de Waart (bovenbouw) en Farid Ouargi (onderbouw)) 
 Informatieavonden / demotrainingen aan trainers en leiders organiseren.  
 Vraagbaak en ondersteuning voor trainers en leiders. 
 Ondersteuning van alle trainers en leiders d.m.v. bijwoning trainingen en wedstrijden 
 Coördinatoren adviseren over functioneren trainers 
 Invulling geven aan en nazien op naleving van het voetbaltechnisch beleidsplan SVA  

 
Coördinatoren boven- en onderbouw en meiden (Frans Schavemaker (tijdelijk), Jeroen 
Kramer en Erik Brokkaar) 
Er is een coördinator bovenbouw (onder 13 t/m onder 19), een coördinator onderbouw (onder 
6/7 t/m onder 12) en een coördinator meiden (t/m MO20). Zij zijn verantwoordelijk voor: 
 Naleving beleidsplan 
 Aanspreekpunten trainers op allerlei gebieden (scholing, ondersteuning en beoordeling) 
 Aansturen en ondersteunen TC leden 
 Beslissend in voetbaltechnische onduidelijkheden (bv teamindeling, doorschuiven spelers 

enz.) 
 Aanstelling trainers 

TC leden lichtingen: 
 Binnen de TC is er voor elke lichting een aanspreekpunt. Deze zijn verantwoordelijk voor: 
 Voetbaltechnische zaken binnen hun lichting. 
 Uitvoering van voetbaltechnisch beleidsplan en het opleidingsplan binnen hun lichting. 
 Teamsamenstellingen binnen hun lichting; bij selectieteams ligt het initiatief bij de TC, bij 

de niet-selectieteams ligt het initiatief bij de hoofdleider. Dit alles onder 
verantwoordelijkheid van de TC coördinator.  

 Bijwoningen en beoordelen trainingen in overleg met coördinatoren incl. bevindingen 
hiervan 

 Bijwoningen en beoordelen wedstrijden (incl. besprekingen) in overleg met coördinatoren 
incl. bevindingen hiervan. 

 Overleggen met TC coördinatoren over de trainers beoordelingen en aanstellingen 
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Voor de onderbouw is er (op dit moment) voor gekozen bovengenoemde taken bij 
hoofdtrainers, hoofdleiders, hjo en coördinatoren te leggen.  
 
 
Hoofdleider 
Er zijn voor iedere lichting één of meer hoofdleiders aangesteld. Per lichting zijn de taken 
onder de hoofdleiders anders verdeeld. Deze hoofdleiders zijn per lichting gezamenlijk: 
 Verantwoordelijk voor alle communicatie naar ouders en leiders binnen de lichting. 
 Verantwoordelijk voor de toernooi inschrijvingen van de eigen lichting. 
 Verantwoordelijk voor het organiseren van overleggen voor eigen lichting  
 Verantwoordelijk voor het opleveren van een wekelijks stukje in clubblad/website. 
 Verantwoordelijk voor doorspelen van zaken die in de lichting spelen die voor JB of evt. TC 

van belang kunnen zijn. 
 Contactpersoon voor de eigen lichting voor materiaalbeheer.  
 Contactpersoon voor bijv. Kruimelkrant (voor zowel activiteiten als kleding) en/of 

activiteitencommissie voor de eigen lichting. 
 Verantwoordelijk voor beheer van ledenadministratie van eigen lichting. 
 Mede verantwoordelijk voor het verwelkomen, informeren en indelen van nieuwe leden.  
 Enkele malen per seizoen ingeroosterd voor het uitvoeren van bestuursdienst (zie protocol 

bestuursdienst). 
 Verantwoordelijk voor reserve tenues en de locker van de eigen lichting. 
 Aan TC doorgeven van aankomende kampioenschappen binnen de eigen lichting. 
 Verantwoordelijke (i.s.m. TC) voor teamindeling en begeleiding niet-selectieteams. 
 Aanvullen niet-selectie teams bij afberichten (in overleg met TC en trainers). 

 
Leider is verantwoordelijk voor: 
Elk team heeft natuurlijk één of meer leiders nodig om te kunnen voetballen. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor: 
 Communicatie naar ouders van het team. 
 Positieve coaching van het team. 
 Compleetheid van team (zie hfdst 3 hoe hier mee om te gaan). 
 Assisteren bij nevenactiviteiten voor het team. 
 Regels SVA in acht nemen, uitdragen en eventueel spelers hierop aanspreken. 
 Doorspelen van eventuele problemen aan hoofdleider.  
 Zich voor de wedstrijd melden in de bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat. 
 Het materiaal van zijn team (o.a. kleding en ballen). 
 
Hoofdtrainers: 
De hoofdtrainer heeft de volgende taken en is verantwoordelijk voor: 
 Het volgen en uitvoeren van wat beschreven is in het voetbaltechnisch beleidsplan SVA 

jeugd en het opleidingsplan. 
 Het voorbereiden van de trainingen.  
 Het begeleiden en aansturen van de assistent-trainers.  
 Begeleiden van een team van de lichting tijdens de wedstrijddagen. 
 Regelmatig bekijken van wedstrijden van de andere selectieteams. 
 Actief meedenken en aandragen van verbeterpunten binnen de SVA organisatie. 
 Bereid zijn zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren. 
 Het volgen van opleidingsmomenten. 
 Optioneel: het voeren van 10 minutengesprekken met alle (ouders en) spelers  
 Het verplicht bijwonen van bepaalde TC overleggen. 
 Het aanspreken van ouders/spelers als wat beschreven in het beleidsplan niet wordt 

nageleefd (denk aan bv afspraken rondom kleding, gedragsregels enz.). 
 Bij incidentele afwezigheid dient de hoofdtrainer zelf voor adequate vervanging te zorgen. 

TC lid en TC coördinator worden daarvan altijd ingelicht. 
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 Langdurige afwezigheid wordt bij TC coördinator gemeld, TC zal dan vervanging 
verzorgen. 
 

Aanvullend voor hoofdtrainers selectieteams: 
 Als een wedstrijd wordt afgelast met het team te gaan trainen 
 In geval van vrije ronde, met het team een oefenwedstrijd spelen, trainen of een andere 

activiteit organiseren 
 Tweemaal per jaar een teamactiviteit organiseren 
 Tweemaal per jaar een training bijwonen van een collega selectietrainer en de bevindingen 

rapporteren aan de TC. 
 Tweemaal per jaar een wedstrijd (incl. besprekingen) bijwonen van een collega 

selectietrainer en de bevindingen rapporteren aan de TC. 
  

Assistent-trainers 
De assistent-trainer heeft de volgende taken en is mede verantwoordelijk voor: 
 Het volgen en uitvoeren van wat beschreven is in het voetbaltechnisch beleidsplan SVA 

jeugd en het opleidingsplan. 
 Het volgen van minimaal één opleidingsmoment van SVA. 
 Het overleggen van de oefenstof met de hoofdtrainer 
 Het bijwonen van bepaalde TC overleggen. 
 Het aanspreken van ouders/spelers als wat beschreven in het beleidsplan niet wordt 

nageleefd (denk aan bv afspraken rondom kleding, gedragsregels enz.). 
 Het SVA materiaal zoals ballen, hesjes en pionnen beheren en onderhouden. 
 
Assistenten 
Assistenten zijn ouders die de trainers helpen bij het geven van de training en de begeleiding 
van de kinderen tijdens de trainingen. Zij mogen deelnemen aan alle scholingsmomenten en 
alle bijeenkomsten die er georganiseerd worden maar er is geen verplichting. 

3. Voetbaltechnische zaken 
 
De hoofddoelstelling voor de Technische Commissie (TC) is het opleiden van jeugdspelers en 
het zo hoog mogelijk spelen met de selectieteams, waar mogelijk op hoofdklasseniveau. 
Kinderen die voor selectieteams in aanmerking kunnen komen zullen ook gestimuleerd 
worden voor selectievoetbal te kiezen.  
Deze doelstellingen kunnen echter conflicteren. Immers waar gekozen wordt voor de 
ontwikkeling van het individu, kan dit ten koste gaan van de prestatie van het team. Voor waar 
geen makkelijke keuze, daarom dient er dan ook wel overwogen gehandeld te worden. Binnen 
de jeugdafdeling van SVA is er behoefte om duidelijke afspraken vast te leggen met 
betrekking tot het doorschuiven van jeugdspelers naar een hoger team. De TC geeft er 
daarom de voorkeur aan om bij doorschuiven de persoonlijke ontwikkeling te laten prevaleren 
boven de teamontwikkeling. Er kan alleen doorgeschoven worden als er sprake is van een 
duidelijke rem in ontwikkeling bij het individu binnen zijn/haar huidige leeftijdscategorie.  

Bij het opleiden en indelen op niet-selectieniveau speelt dit minder, hier is het opleiden meer 
gericht op het plezierig samen voetballen in een team, waarbij gelijkwaardig niveau, 
vriendschappen e.d. de boventoon voeren. Dit betekent niet, dat spelers van niet-
selectieteams niet in aanmerking voor selectievoetbal zouden kunnen komen. Door middel 
van een goed scoutingbeleid en overleg binnen de TC, komen deze spelers altijd in het vizier 
en zullen zij ook de gelegenheid krijgen om op selectieniveau te kunnen voetballen.  
 
De TC is van mening dat de rechten van de selectieteams zwaarder wegen dan die van de 
niet-selectieteams, maar is daarnaast ook van mening dat de selectieteams meer 
verplichtingen hebben. Van selectiespelers wordt verwacht dat zij altijd minimaal twee keer per 
week trainen. Hoe er getraind gaat worden, wordt beschreven in het opleidingsplan. Dit is een 
apart document en staat op de SVA site. 
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Meidenvoetbal 
We maken binnen het voetbaltechnisch beleidsplan en binnen de vereniging geen 
onderscheid tussen meisjes en jongens. Meisjes pupillen zullen veelal in gemengde teams 
ingedeeld worden. Vanaf de meiden O11 zullen er aparte meisjesteams geformeerd worden. 
Speelsters kunnen, indien gewenst, worden ingedeeld om bij de jongens te gaan spelen. De 
TC neemt de uiteindelijke beslissing hierover. 

Trainen  
Trainen is de basis voor alle prestaties. Door doelgericht en intensief te trainen, zal het 
spelniveau van de groep en het individu verbeteren met als gevolg betere prestaties. De TC 
streeft er naar om ook niet-selectiespelers minimaal twee keer in de week te laten trainen, bij 
selectiespelers kan dit mogelijk meer zijn. De opkomst van de trainingen van de niet-selectie 
teams wordt regelmatig geëvalueerd, mocht de opkomst te laag zijn kan de TC besluiten over 
te gaan tot eenmaal trainen per week. We starten met trainen rond de tweede week van 
augustus en gaan door tot 1 juni. De selectieteams (voor het volgende seizoen) kunnen hierna 
in overleg met de TC doortrainen tot 1 juli. Uitzonderingen hierop vinden alleen plaats in 
overleg met de TC. Voor niet-selectie teams zijn er geen trainingen meer na 1 juni. Van 1 juli 
tot 1 augustus wordt er NIET getraind. 
 
Het doorschuiven van tweedejaars spelers naar een hogere lichting gebeurt altijd in overleg of 
opdracht vanuit de TC. De TC leden of trainers doen hiertoe voorstellen richting de TC 
coördinator. Hij/zij beslist of en hoe het doorgevoerd gaat worden. 
 
Er kan door de TC besloten worden om voor bepaalde teams/spelers extra trainingen te 
organiseren. Dit kan bijvoorbeeld ter voorbereiding op een toekomstige selectiesamenstelling 
zijn. 
 
Trainingen 
Hieronder worden enkele zaken besproken die allemaal betrekking hebben op de trainingen. 

Gekwalificeerde trainers.  
SVA zal er naar streven om gekwalificeerde trainers in te zetten die passen bij het 
opleidingsbeleid. Trainers die niet over de gewenste diploma’s beschikken, maar wel over het 
denk en handelingsniveau beschikken, worden in de gelegenheid gesteld om deze eventueel 
te behalen. Van de trainers wordt verlangd dat zij handelen naar de in het voetbaltechnisch 
beleidsplan en het opleidingsplan beschreven doelstellingen en werkwijzen en dat zij 
deelnemen aan opleidingsmomenten en bijeenkomsten welke de TC organiseert.  

Voldoende (trainers)assistenten.  
Om de jeugdspelers voldoende aandacht te kunnen geven en niet te lang op hun beurt te 
laten wachten, kan er het beste in kleine groepjes getraind worden. Om dit te kunnen is er 
voldoende assistentie nodig. Hiervoor zullen, door TC en hoofdleiders actief vrijwilligers 
benaderd worden om de trainers te assisteren. Ook deze vrijwilligers kan de gelegenheid 
worden geboden een trainerscursus te volgen.  

Opleiding/scholing trainers 
De TC is onder andere belast met het opleiden en begeleiden van de trainers. Ook daarin wil 
SVA zich blijven ontwikkelen en scholen. Dit zal op diverse manieren gebeuren, bijwoningen 
trainingen en besprekingen door de TC maar ook trainers onderling. Indien gewenst zullen 
zowel trainers als vrijwilligers de mogelijkheid krijgen een trainersopleiding te volgen. 
Tevens zullen er meerdere malen per jaar opleidingsmomenten georganiseerd worden voor 
alle trainers. Dit kan bestaan uit een gasttraining maar ook uit een lezing of interne 
bijeenkomst. De organisatie hiervan ligt bij de TC. 
Zoals bij de functie omschrijving aangegeven zal er naar gelang de zwaarte van de functie 
meer of minder verplichting verwacht worden in het frequent volgen van de scholing.  

10-minutengesprekken (optioneel)  
Alle selectietrainers zullen rond november en rond maart 10-minutengesprekken houden met 
alle (ouders van de) selectiespelers De TC zal desgevraagd de trainers hierbij kunnen 
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ondersteunen. Dit om met de ouders in gesprek te komen over de voetbaltechnische 
ontwikkelingen van het kind. Tijdens dit gesprek kunnen ouders en trainers van gedachte 
wisselen over de wederzijdse verwachtingen.  

Keeperstrainingen 
Voor de keeperstrainingen zijn er specifieke keeperstrainers aangesteld. Alle jeugdkeepers 
kunnen buiten de gewone training ook deze keeperstrainingen volgen, dit uiteraard wel in 
overleg met de keeperstrainers.  

Specifieke trainingsstof  
Om het maximale uit een training te halen, zal er gewerkt moeten worden met de oefenstof die 
op dat moment noodzakelijk is. Aan de hand van jaarlijkse doelstellingen uit het opleidingsplan 
zal de trainingsstof bepaald worden. Om de voortgang van de spelers te kunnen volgen 
coacht de trainer vaak ook een team. Bij teams die niet gecoacht worden door de trainer, 
wordt de informatie verstrekt door betreffende leider die de coaching heeft verricht. 
Regelmatig overleg is dus een pré, de leider kan zijn bevindingen aan de trainer melden en de 
trainer kan de leider instrueren waar tijdens de wedstrijd de accenten moeten leggen. Er vindt 
meerdere malen per jaar overleg tussen TC, trainers en leiders plaats.  

Voldoende trainingsfaciliteiten  
Om geregeld en kwalitatief te kunnen trainen zullen er voldoende faciliteiten beschikbaar 
moeten zijn. SVA beschikt over een A veld, een C veld en trainingsveld, welke allen van 
kunstgras en een lichtinstallatie zijn voorzien. Uitgangspunt is om alle jeugdspelers twee maal 
per week te laten trainen. Het trainingsschema wordt door de TC gemaakt en wijzigingen 
hierop kunnen uitsluitend door de TC worden gedaan. In de wintermaanden kan het 
voorkomen dat er niet op de velden getraind mag worden. De TC kan dan besluiten dat in 
gevallen van te weinig beschikbare trainingsruimte en/of trainingstijden de selectiespelers 
meer rechten hebben dan de niet-selectiespelers, maar vindt daarbij ook dat er van de 
selectiespelers meer verlangd mag worden. Voor het trainen in de trainingsloods heeft de TC 
een schema opgesteld wat op de site geplaatst is. Trainers dienen zich hieraan te houden. In 
onderling overleg kan er van tijden geruild worden. 

Trainingsmaterialen 
Eind van elk seizoen inventariseert de TC de trainingsmaterialen en plaatst de bestelling bij 
het hoofdbestuur (verder HB). In het HB wordt deze bestelling besproken en wordt het besluit 
genomen tot wel/niet aanschaffen van deze bestelling. Dit wordt uiteraard teruggekoppeld met 
de TC. In principe wordt er tussentijds geen bestelling geplaatst. 
Iedere trainer krijgt de beschikking over eigen trainingshesjes om te gebruiken tijdens zijn 
trainingen. De trainer is zelf verantwoordelijk voor het wassen van deze trainingshesjes. 
Bij tekorten kan de hoofdleider voor zijn/haar lichting materialen bestellen middels het 
daarvoor bestemde digitale formulier.  

Veldindeling 
In het trainingsschema op de site staat welke teams op welke tijden op welk veld trainen. Hier 
wordt gesproken over A, B of C veld of de mini arena.  
De veldindeling bij SVA is als volgt: 

 
 
Deze indeling geldt ook op de zaterdagen. Voor de nieuwe indeling van de JO8, JO9 en JO10 
zullen de velden A1 en C1 nog opgedeeld worden in een A3-A4 en C3-C4 veld.  



 

Juli 2022  10 

Selectiebeleid – teamindelingen 
Hieronder enkele zaken rondom selectiebeleid en teamindelingen. 

Selectiebeleid 
We hanteren het selectiebeleid binnen SVA als volgt: 

 In de onderbouw (t/m JO12): zullen de indelingen gemaakt worden op basis 
van het geboortejaar. In sommige gevallen kan de TC (coördinatoren en 
HJO) op basis van gegronde redenen hiervan afwijken. 

 In de bovenbouw (JO13 t/m JO19) zullen de indelingen ook gemaakt 
worden op basis van het geboortejaar. In sommige gevallen kan de TC 
(coördinatoren en HJO) op basis van gegronde redenen hiervan afwijken.  

 
Selectie of niet-selectie 

Voor het indelen van teams wordt een onderscheid gemaakt tussen selectie en niet-
selectievoetbal. Bij niet selectie voetbal staat vooral spelvreugde en plezier met teamgenoten 
voorop. Bij selectie voetbal is daarnaast het presteren ook een belangrijk doel. Bij deze groep 
wordt een actief selectiebeleid toegepast, bij de niet selectie spelers wordt er naar gestreefd 
om teams van enigszins gelijk niveau samen te stellen. Binnen SVA heeft de TC ervoor 
gekozen om bij de onder 6/7 geen selectiebeleid te voeren en hier pas mee te beginnen in de 
Onder 8. Zij het met de vermelding dat hierbij rekening gehouden moet worden met de 
hiervoor benoemde factoren. De trainers, TC leden, TC coördinatoren meiden, boven- en 
onderbouw en de hoofdleiders zijn betrokken bij de teamindelingen. De TC coördinatoren zijn 
uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de teamindeling. Ter ondersteuning van de teamindeling 
kunnen er selectie- en/of oefenwedstrijden worden georganiseerd.  
De TC coördinatoren, TC leden en (selectie)trainers bepalen per lichting welke spelers er in de 
selectie komen. De selectietrainers, coördinatoren en de TC leden bepalen daarna de exacte 
teamindeling van de selectie teams. (TC leden nemen initiatief hiertoe) 
De hoofdleiders, trainers en TC leden maken de teamindeling van de overige niet-selectie 
teams. Zij dienen deze teamindeling in bij de coördinatoren. Desgevraagd kan uiteraard de 
coördinator om advies gevraagd worden. De keeperstrainers worden in alle gevallen om hun 
advies gevraagd betreffende de indeling van alle keepers.  
In principe worden er, indien dit gewenst is, alleen in de winterstop wijzigingen in de 
teamindeling doorgevoerd. Dit wordt besloten in overleg tussen trainers, TC lid, hoofdleider en 
TC coördinator. Ook de ouders worden hierin meegenomen. 

Doel van selecteren  
Met het selecteren van jeugdspelers willen we bereiken dat;  
• Iedere jeugdspeler op zijn/haar niveau komt te spelen.  
• Door een selectiebeleid te hanteren krijgt men een goed inzicht wat de mogelijkheden van 

een speler zijn, hierdoor kunnen er spelers/teams samengesteld worden van een zodanig 
gelijk mogelijk niveau. De kans dat een speler op een te laag of te hoog niveau wordt 
ingedeeld wordt op deze wijze zo klein mogelijk gehouden.  

• Groepen van zo’n gelijk mogelijk niveau samenstellen.  
• Doordat de teams op bepaalde niveaus zijn samengesteld kan de oefenstof beter 

afgestemd worden op het beschikbare niveau.  
• De oefenstof voor de selectiespelers zal op een ander niveau liggen dan die voor een 

lager team.  
• Beste voetballers in de hoogste teams. Door het selecteren kan men er vanuit gaan dat de 

spelers die het hoogste scoren op de selectiecriteria in het hoogste team spelen.  
• Er bestaat een mogelijkheid dat de TC overgaat tot doorselecteren gedurende het seizoen. 

Dit om te zorgen dat iedereen op zijn/haar niveau blijft voetballen. De ontwikkelingen bij 
kinderen kunnen heel snel gaan. In beginsel zal dit doorselecteren in de winterstop 
plaatsvinden op individueel niveau. In uitzonderlijke gevallen kan de TC hier wel van 
afwijken.  
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Selectie criteria 
Vanaf de onder 8 wordt er binnen SVA geselecteerd voor het selectieteam(s), hierbij worden 
de volgende criteria gehanteerd.  
• Mentaliteit. 
• Ontwikkelingspotentie. 
• geboortemaandeffect 
• Technische kwaliteiten.  
• Motorische vaardigheden.  
Bij oudere groepen komt daarbij: tactisch inzicht en lerend vermogen 
 
Van spelers in selectieteams wordt verwacht dat zij tweemaal in de week trainen. Bij te weinig 
trainen kunnen de spelers/ouders hierop aangesproken worden. Bij geen verbetering bestaat 
de kans dat de speler wordt teruggezet naar een niet-selectie team. Dit om ruimte te maken 
voor een andere gemotiveerde speler. 
Dispensatie  
Het kan voorkomen dat er binnen de jeugd een opmerkelijk talent speelt, waarbij het voor zijn 
ontwikkeling beter is dat hij in een hogere leeftijdsklasse gaat spelen. In een dergelijk geval 
beslist de TC (TC leden en coördinatoren ) i.s.m. met de trainer of de speler in een hogere 
leeftijdsklasse gaat spelen, dit uiteraard na overleg met de betreffende speler en zijn/haar 
ouders of verzorgers.  
Indien een speler in een lagere leeftijdscategorie wil spelen wordt elk dispensatieverzoek 
individueel door TC beoordeeld. Er kan geen precedent uit individuele gevallen gehaald 
worden. 
In alle gevallen ligt de beslissing bij de TC in overleg met de hoofdleider. Wij hanteren 
onderstaande prioriteitsvolgorde: 

 Als er fysieke elementen in het spel zijn  
 Als er emotionele elementen in het spel zijn 
 Als er sociaal gerelateerde zaken in het spel zijn 
 Als het teams samenstellend handig uit komt 

Een speler met dispensatie zal, vanaf de Onder 12, nooit in een selectieteam spelen, dit team 
kan anders niet promoveren.  
Het is ook niet vanzelfsprekend dat meiden, die bij de jongens selecties voetballen, een jaar 
ouder mogen zijn dat de jongens. Dit zal per geval bekeken worden door de TC. 

Doorschuiven spelers bij blessures of tekorten  
Indien een leider van een niet-selectie team, n.a.v. afmeldingen (door b.v. ziektes, blessures 
of andere redenen), minder dan 8 (pupillen) of 12 (junioren) spelers overhoudt dan meldt hij dit 
bij hoofdleider van de lichting waar het tekort plaatsvindt. 
Deze zal in samenwerking met TC en eventueel de trainer een vervangende speler regelen. 
Deze zal als in eerste instantie in een lager team of lagere lichting gezocht worden. Voor het 
doorschuiven van spelers gelden de volgende prioriteiten:  
   Clubbelang. Spelerbelang. Teambelang.  
De volgende stappen zullen moeten worden genomen: 

 De hoofdleider communiceert met de TC lid en evt. trainer; samen bekijken zij welke 
oplossingen mogelijk zijn en welke spelers kunnen doorschuiven 

 Hoofdleider overlegt met de leider van het team van de doorschuivende speler(s) 
 Hoofdleider/leider overlegt met de speler/ouders van de door te schuiven speler  
 De hoofdleider informeert de leider die het tekort heeft aangekaart. 

Er zijn natuurlijk bepaalde omstandigheden denkbaar, waarbij er van deze prioriteiten 
afgeweken zou kunnen worden, in deze gevallen zal er in goed overleg naar een oplossing 
gezocht worden. Bij verschil van mening of zienswijze, zal de TC eindbeslissing nemen.  
 
Binnen de selectieteams zal de hoofdtrainer het tekort in overleg met TC lid (en evt. 
hoofdleider) oplossen. Het doorschuiven naar een hoger selectieteam moet een “beloning” 
voor een speler zijn. In principe schuift een speler van bv JO13-2 door naar JO13-1, van 
JO13-1 naar JO15-2 enz. Het TC lid of de TC coördinator kan hier een uitzondering op 
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toestaan. Deze uitzondering kan dan betrekking hebben op een talentvolle speler uit een niet 
selectieteam of om andere voetbaltechnische redenen.  
Trainers of leiders regelen NOOIT onderling invallers en staan nooit spelers af aan andere 
teams zonder overleg met de hoofdleider en TC lid. TC kan hiervan afwijken. 

Teveel keepers 
Het kan voorkomen dat er meer keepers in een lichting zijn dan er teams zijn. In dat geval zal 
er in overleg met de keepers/ouders naar een oplossing worden gezocht. Het kan zijn dat er 
dan twee keepers in een team worden geplaatst. Mogelijk kunnen beide keepers dan om de 
beurt keepen en meevoetballen. Andere oplossingen zijn uiteraard ook bespreekbaar. De TC 
neemt in overleg met de keeperstrainers uiteindelijk het besluit. 
Selectie teams hebben altijd maar één keeper. 

Onder 6 / 7 (voorheen “mini’s”) 
Elk nieuw onder 6 / 7 lid zal eerst een periode alleen trainen en onderling spelen alvorens 
wedstrijden tegen andere verenigingen te gaan spelen. De trainingen zullen gericht zijn op 
spelenderwijs de kinderen eigen proberen te maken met de bal, hun eigen lichaam en 
voetbalzaken. Het is uiteraard wel op voetbal gericht maar niet op tactiek en dergelijke. Plezier 
komt nog meer bovenaan te staan. Deze trainingen zullen geleid worden door een geschoolde 
trainer maar deze zal ook ondersteund/geholpen worden door assistenten (een moeder, vader 
of andere vrijwilliger). Het belangrijkste criterium is dat degene die de training leidt plezier in 
voetbal en spelen met de bal belangrijker vindt dan tactiek en winnen. SVA heeft samen met 
een paar buurverenigingen (Saenden, Sporting Krommenie en VVA) de Zaanse mini 
champions league opgezet. 
Elke vereniging geeft aan hoeveel teams het heeft (wij zullen hiervoor alleen kinderen 
inschrijven waarvan we vinden dat ze er klaar voor zijn) en er wordt dan een toernooicyclus 
opgezet. Niet elke week tegen elkaar voetballen maar bijv. eens per x weken een toernooitje 
met elkaar spelen bij één van de verenigingen. Dit toernooitje wordt dan aangekleed en tot iets 
moois gemaakt. Het moet dan een speciale dag worden voor deze kinderen. We doen dit 
enkele malen per jaar zodat alle verenigingen aan de beurt komen. In de week/dagen voor de 
toernooidatum hebben de coördinatoren van de verenigingen contact met elkaar en indien 
gewenst (bijv. door de weersomstandigheden) kan er besloten worden tot doorschuiven naar 
een andere datum van het programma. 
De dagen dat er geen toernooien zijn zal SVA zelf met de kinderen trainen of spelen, onder 
leiding van een SVA trainer, op het eigen complex. Alle kinderen zullen dus wel wekelijks 
kunnen spelen/trainen als daar behoefte aan is. 
 
Regels en afspraken rondom het voetbal 
Afmelden voor de wedstrijd  
Afmelden voor de wedstrijd dient zo snel mogelijk te gebeuren bij de leider. Dit dient voor 
donderdag avond 18 uur te gebeuren. Ziekte en noodgevallen uitgezonderd. Op die manier 
kan er nog tijdig naar een vervanger gezocht worden. Wanneer men op de wedstrijddag 
zonder afbericht afwezig is, zal er een schorsing kunnen volgen. Deze strafmaatregel zal bij 
de selecties door de trainer en bij de niet-selectiespelers door de TC of hoofdleider opgelegd 
worden. 
Afmelden voor trainen 
Afmelden voor een training dient bij de trainer te gebeuren. De trainer zal zelf aangeven hoe 
hij dit het liefst ontvangt, per telefoon, SMS, app of mail. Voor de trainer is het van groot 
belang te weten op hoeveel spelers hij kan rekenen dit om zijn training goed te kunnen 
voorbereiden. 
Afgelasting trainingen 
Zodra bekend is dat er velden niet beschikbaar zijn voor trainingen zal dit zo snel als mogelijk 
op de SVA website geplaatst worden. Houd de site altijd in de gaten, hierop staat het actuele 
nieuws. De TC heeft een schema gemaakt voor het gebruik van de trainingsloods bij 
afgelastingen. In verband met de vele teams en de geringe ruimte in de loods is er een 
schema  voor even weken en oneven weken gemaakt. Dit schema staat op de website van 
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SVA. Dit schema is leidend. Trainers kunnen in onderling overleg ruilen met de trainingstijden 
van de trainingsloods. Let wel het kan voorkomen dat het trainingsloodsschema andere dagen 
bevat dan het reguliere trainingsschema. 
Afgelasting wedstrijd  
Aan het begin van het seizoen zal de trainer of leider afspraken met het team maken over de 
handelwijze bij afgelastingen. Er kan gebruik gemaakt worden van een groepsapp, maar er 
zijn ook andere manieren denkbaar. Het is aan de trainer of leider om te beslissen voor welke 
wijze gekozen wordt.  Er kan natuurlijk altijd op de website van SVA gekeken worden, maar bij 
uitwedstrijden die vroeg gespeeld worden, wil het nog wel eens voorkomen dat de afgelasting 
na de vertrektijd komt.   
Bij afgelasting van wedstrijden van de selectieteams zal de trainer een extra training, activiteit 
of oefenwedstrijd in te lassen, het is dan verplicht om deze training bij te wonen. De tijden 
waarop een selectie bij afgelasting gebruik kan maken van de trainingsloods staat op de SVA 
website vermeld. Het is niet mogelijk om voor alle niet-selectieteams iets te regelen. Indien de 
selectie geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot trainen in de trainingsloods kan in overleg 
met de hoofdleider besloten worden het uur te gebruiken voor niet-selectieteams. 
Op tijd aanwezig  
In veel gevallen staat de vertrek/aanvangstijd in het clubblad en op de SVA website vermeld. 
De trainer/leider kan hiervan afwijken maar dient dan wel alle spelers/ouders te informeren.  
Bij te laat komen bestaat de kans dat de speler als reservespeler begint. Dit hangt echter af 
van de reden van dit te laat komen. De trainer/leider zal dit beoordelen en uiteindelijk bepalen. 
 
 
 

Contact TC 
De Technische commissie van SVA is bereikbaar via het e-mailadres: TCSVA@sva-
assendelft.nl  . 
Uw mail zal altijd spoedig beantwoord worden. Het sturen van een mail aan deze mailbox 
heeft de voorkeur boven het versturen van mails aan de TC leden persoonlijk. Dit voorkomt 
dubbeling en het zorgt voor een snellere en betere afhandeling en archivering  van de mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


