
Welkom



Waar deze avond voor is bedoeld.

-Wij willen informeren

-Wij willen enthousiasmeren

-Wij willen feedback krijgen

-Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan



Gezamenlijke
jeugdafdeling



Hoe ziet deze avond eruit?

-Opening door de voorzitters: wat was de opdracht

-Korte toelichting op het proces 

-Presentatie technische commissie

-Presentatie logistieke commissie

-Presentatie organisatie commissie

-Vragen uit het publiek (dus niet tijdens de presentaties)



Waarom willen wij een gezamenlijke jeugdafdeling?

-Wij willen kunnen selecteren

-Wij willen goed kunnen begeleiden

-Wij willen goed kunnen faciliteren

-Wij willen sterk zijn in een veranderende omgeving



Wat hebben we daarvoor nodig?

- Spelers

- Velden en materialen

- Trainers/leiders

- Bestuurs-/commissieleden

- U



Technische Zaken

Leden:

• Erwin Heerlijn

• Allard Janssen



• Alle leden van 6 t/m 18 jaar
*F-pupillen = 45 spelers 

*E-pupillen = 57 spelers

*D-pupillen = 66 spelers

*C-junioren = 64 spelers

*B-junioren = 28 spelers

*A-junioren = 35 spelers

Totaal:   295 !!!!! 

Kader.En
…

5 teams

6 teams

4 teams

4 teams

2 teams

2 teams

23 teams



• Teams + kader voor start nieuwe seizoen rond

• Alle spelers op eigen nivo voetballen.

• Duidelijkheid.

Missie (korte termijn)



Toekomst (lange termijn)

• Goede Organisatiestructuur.
• Duidelijke overlegstructuur van Kader.

• Optimale voetbalopleiding bieden.
• Uitwerken concept Technisch JeugdPlan.
• Selectieteams 1e / Hoofdklasse nivo.

• Alle kinderen plezier in Voetbal in Delfzijl!!!



1. inventariseren
Technisch Kader 2. inventariseren

jeugdspelers

3. Concept 
teamopgave

seizoen 2012-
2013

4. Werkgroep + 
kader tijdsplan

uitwerken

5. Selectie
trainingen

6. Teamindelingen

7. Nieuwe teams 
completeren en 

trainen

STARTSTART

<< In overleg met huidig 
kader, besluit ligt bij TC



Op basis waarvan wordt geselecteerd? 
Beste spelers komen in de selectieteams

op basis van bepaalde criteria.(Zie volgende sheet)

Selectieteams zijn de volgende: 
- A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, F1, F2, F3. 

F-pupillen en E-pupillen worden op de volgende wijze 
ingedeeld: 

F1/E1: Beste spelers, ongeacht 1e of 2e jaars. 

F2/E2: Tweedejaars talentvolle voetballers die tekort 
komen voor 1e selectie team. 

F3/E3: Talentvolle eerstejaars spelers die nog niet in 
aanmerking komen voor het 1e selectieteam, maar 
waarvan verwacht wordt dat deze spelers in het seizoen 
2013-2014 in F1/E1 zullen spelen. 

Door op deze wijze te selecteren 
wordt geprobeerd om een sportief 
en kansrijk ontwikkelingsklimaat te 
creëren.  



Selectie teams:
Wat is een Selectie team?
Een team van betere voetballers. In aanmerking voor een plaats in de selectie komen voetballers op basis van een 

optelsom van de technische en tactische kwaliteiten, de fysieke toestand, inzet, mentaliteit en algemeen gedrag 
van een speler.

Wat is een niet selectie team? : Alle andere teams 

Waarom selecteren we spelers voor een selectie team: 
We selecteren spelers om de selectieteams op een hoger niveau te krijgen. Door het spelen op een hoger niveau 
zal ook de individuele ontwikkeling van spelers beter worden. 

Het uiteindelijke doel is dat spelers zich goed ontwikkelen en dat er een goede doorstroming vanuit het jeugdvoetbal 
naar de seniorenselectie. Selectie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de technische commissie i.s.m 
trainers en leiders. 

Werkwijze van selecteren:
Selectie en de daaruit volgende teamindeling voor alle jeugdspelers wordt primair ingegeven door de vastgestelde 

selectie criteria:
1. De leeftijd van een speler (KNVB regel) is bepalend voor de leeftijdscategorieën.
2. Voetbal kwaliteiten (competenties) van de speler ( techniek, tactieken, fysiek)
3. Mentaliteit van de speler
4. Speel positie in een team ( niet 3 keepers en 6 spitsen in een team)
5. Trainingsopkomsten

Indeling in teams:
De beste spelers komen in aanmerking voor een selectieplaats. 
De overige teams worden zoveel mogelijk naar niveau, leeftijd en jaargang ingedeeld zodat homogene teams ontstaan,
die zo veel mogelijk bij elkaar blijven gedurende de resterende tijd bij de jeugdafdeling. 



Tijdsplan



Logistieke werkgroep



Intentie beide besturen:
De kleinste jeugd speelt en traint op Sportpark Centrum (D-, E, en F-pupillen)
De oudere jeugd speelt en traint op Sportpark Uitwierde (A-, B- en C-junioren)

Reden achter deze keuze: bereikbaarheid (centrale ligging) en veiligheidsgevoel

Waar lopen we logistiek gezien dan zoal tegenaan:
Verdeling van de jeugdteams over beide sportparken totdat het nieuwe 
Sportpark Centrum gereed is: wie speelt en traint straks waar en is de door
beide besturen uitgesproken intentie realiseerbaar?
Tenues: welk team gaat in welk tenue spelen?
Materiaal: is op beide sportparken voldoende materiaal aanwezig?
Communicatie: hoe communiceren we met onze jeugdleden?



VERDELING VAN DE JEUGDTEAMS OVER BEIDE SPORTPARKEN:

FICTIEVE INDELING TRAININGSVELD SPORTPARK CENTRUM 2012/2013

• Alle teams trainen 2 x per week.
• De E- en F-pupillen trainen niet later dan 19.00 uur.
• De D-pupillen trainen niet later dan 20.00 uur.



VERDELING VAN DE JEUGDTEAMS OVER BEIDE SPORTPARKEN:

FICTIEVE INDELING WEDSTRIJDDAGEN SPORTPARK CENTRUM 2012/2013

De weergegeven indelingen zijn INDICATIEF en onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid 
van trainers en hun wensen

CONCLUSIE: AAN DE INTENTIE VAN BEIDE BESTUREN KAN WORDEN VOLDAAN!!



Tenues: welk team gaat in welk tenue spelen?

• Het totaal aantal beschikbare tenues is zeer waarschijnlijk geen probleem 
omdat het totaal aantal teams binnen de nieuwe jeugdafdeling niet toeneemt.

• Gezien de aantallen teams per leeftijdscategorie (bijv. de 6 E-teams) zal het 
niet lukken om alle categorieën in dezelfde “kleur” te laten voetballen. 

• Afhankelijk van de beschikbaarheid van de “rood-witte” en “groen-witte” 
tenues zal het streven zijn om bij elke leeftijdscategorie een fifty-fifty verdeling 
te maken, zodat op elk sportpark in een gelijke verdeling rood-wit en groen-wit
te aanschouwen zal zijn.

• Uitgangspunt hierbij is dat er het komend seizoen niet onnodig kleding behoeft 
te worden bijbesteld (we maken in het overgangsjaar dus gebruik van de 
tenues die beschikbaar zijn.



Materiaal: is op beide sportparken voldoende materiaal aanwezig?

• Zoals reeds eerder aangegeven zal het aantal teams binnen de nieuwe
jeugdafdeling niet toenemen.

• Het beschikbare materiaal (trainingsballen, hesjes, doelen, pilonnen etc.) kan 
daarom geen noemenswaardig probleem zijn.

• Afhankelijk van welke leeftijdscategorie waar gaat voetballen/trainen dient 
e.e.a. te worden verplaatst van de ene naar de andere locatie.

• Tevens dient geïnventariseerd te worden of er materiaal dient te worden 
bijbesteld (zoals aan het eind van elk seizoen). 



Communicatie: hoe communiceren we met onze jeugdleden?

Via aparte teletekstpagina op TV-noord
(naast de bestaande pagina’s van EB en Neptunia)

en/of

Via de huidige websites van beide verenigingen.



Jeugdcommissie



Verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren 
van het jeugdbeleid

Jeugdcommissie



Jeugdvoorzitter
Jeugdsecretaris
Wedstrijdsecretaris
Scheidsrechterco rdinator (-en)
Jeugdco rdinator ( -en)
Co rdinator (-en) Algemene zaken

De Jeugdcommissie zal bestaan uit:



Werkzaamheden Jeugdcommissie
Jeugdvoorzitter

- Vertegenwoordigt de Jeugdcommissie in het bestuur en onderneemt
communicatie over en weer.

- Zit de vergadering voor.
- Activeert en motiveert

Jeugdsecretaris

- Behandelt de inkomende en uitgaande post.
- Stelt agenda samen voor het jeugdbestuur overleg.
- Onderhoudt correspondentie met jeugdleden,ouders,KNVB etc.

Scheidsrechterco rdinator

- Stelt scheidsrechters aan tijdens de thuiswedstrijden en communiceert dit
door.

- Zorgt mede voor mogelijkheden opleiding scheidsrechters.



Werkzaamheden Jeugdcommissie
Wedstrijdsecretaris

- Zorgt voor de juiste planning van competitie en oefenwedstrijden.
- Regelt wedstrijddiensten.
- Communiceert met de trainers en leiders m.b.t. wedstrijden.
- Zorgt voor publicatie standen / uitslagen

Jeugdco rdinator

- Is aanspreekpunt voor de betreffende teams ( ouders / spelers).
- Is aanspreekpunt voor trainers / leiders van de betreffende teams.
- Werkt samen met Technische zaken m.b.t. betreffende teams.

Co rdinator Algemene zaken

- Co rdineert eventuele acties,verlotingen,enz.
- Organiseert afsluitdag seizoen jeugdkader.
- Organiseert bijzondere voetbalactiviteiten.
- Voert intakegesprek met nieuwe jeugdleden en/of ouders.



???????

Zijn er vragen/opmerkingen/tips?

We horen het graag!   


