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Informatie avond  
ouders  E, F, G, Mini groep 

 

Sv Enter 
 
 
 
 

17 oktober 2012   
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Agenda 

• Voorstellen Leden Jeugdbestuur (JB) en Rudy Provoost 

• Waarom deze bijeenkomsten? 

• Beleidsplan Jeugdvoetbal (Website 

• Driejarig Uitvoeringsplan (Website)  

– focus: ontwikkelingen 

• E, F G en Mini 

– Wat zijn E, F, G en Mini? 

  Het trainen van E, F pupillen (door Rudy) 

– Verantwoordelijkheden/verwachtingen ouders 

• Rondvraag 
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Samenstelling JB 

• Jan Otten   TJC A/B – meisjes 

• Henk Olde Olthof  TJC C/D 

• Nico Essink   Wedstrijdzaken /- secr. 

• Marco Borggreve  Scheidsrechterszaken/diversen 

• Mariel Roetgering  Activiteitencommissie  

• Paul Diepenmaat  TJC E/F - voorzitter 
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Waarom deze bijeenkomsten? 

 

• JB:  

– Voortgangsrapportage (Beleidsplan en) Uitvoeringsplan 

– Recht om te weten wat onze plannen zijn 

– Wij zijn ook geïnteresseerd in uw mening 

 

• Verbeteren (wederzijds) informatie / communicatie  

 

• Betrokkenheid ouders vergroten 
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Beleidsplan Jeugdvoetbal 
 

Inhoud 

• Doelstelling 

• Hoe te realiseren? 

• Organisatie 

• Selectie en niet-selectieteams 

• Meisjesvoetbal  

• Speelstijl 

• Bestuursverantwoordelijkheid 

• Borging kwaliteit opleiding 

• Updating Beleidsplan 

Opmerking:  volgen lijn KNVB en VA FCTwente 
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Doelstelling Beleidsplan 
 

 Voetbaltechnisch begeleiden en ontwikkelen sociale 

vaardigheden van het individu 

 

Ontwikkeling voor iedereen op zijn nivo 

Plezier beleven 

 

 

 Goede balans tussen spelplezier en individuele ontwikkeling 
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Jeugd: Waarom nadruk op individu? 
  Paul McGuinness, Manchester United Academy 

  

 “Jeugdvoetbal draait volledig om het individu die van het 
spelletje houdt: dribbelen en schieten, spelen en scoren van 
doelpunten, experimenteren en kopiëren. Het is erg 
eenvoudig en heel erg leuk. 

  

 Seniorenvoetbal draait volledig om het team en de resultaten. 
Het is fysiek, tactisch, gecompliceerd en erg serieus” 
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Taak JB 

    Opdracht: 

Samen met alle kaderleden / ouders invulling geven aan 
Beleidsplan Jeugdvoetbal 

 

  Realiseren via geleidelijke weg: 
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Waarom Binden en Groeien? 

Binden jeugd: meer dan alleen voetballen 

- Ontwikkeling (voetbaltechnisch/sociaal) 

- Toekomstig kader 

Groeien 

- In leden lastig: focus op behouden (binden) 

- In kwaliteit van kader, trainingen, faciliteiten   
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Doelen komende 3 jaar 

 Jeugd   

• moet plezier (blijven) beleven aan het voetballen  

• moet zich voetbaltechnisch ontwikkelen 

• moet zich sociaal vaardig kunnen ontwikkelen 

• blijft gedurende hele jeugd lid en maakt vanuit jeugd de 
overstap naar senioren 

• motiveren en begeleiden om iets terug te doen voor de 
vereniging (kweekvijver toekomstig kader) 

 

 Sportiviteit en respect staan hoog in ons vaandel 
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Driejarig Uitvoeringsplan 
Actieplan – 2012 - 2014 

• Voetbaltechnische zaken 

• Opleiding Kader 

• Projecten 

• Scheidsrechterszaken 

• Activiteitencommissie -Jeugdraad 

• Communicatie en Informatie 

• Taken Algemeen Bestuur 
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Voetbaltechnische Zaken 

 Resultaten na 1 jaar: meer kwaliteit in training en trainers 
• Andere opzet E en F groep (toelichting Rudy) 
• Keeperstraining A tm E groep gerealiseerd 
• Mini’s in jeugdstructuur 
• Scouting op E/F nivo is ontwikkeld 
• Technische Cie structuur: inbreng opgeleide 

voetbaldeskundigen 
• 1 x per kwartaal TJC’s overleg met leiders (o.a. over 

ontwikkeling spelers) 
• Winter en zomer (voetbal)activiteiten organiseren 
• Veel ideeën/ het kan nog veel beter: uitwerking ism AB 
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Opleiding Kader 

• 2e jaar verkorte sv Enter trainerscursus  (René ten Broeke) 
• 12 kandidaten KNVB trainerscursus 
• Volgen KNVB / VA FC Twente bijeenkomsten 
• Binnenkort KNVB meeting voor kader 

 
 Belangrijk dat leiders/trainers  
 - noodzaak zien van eigen ontwikkeling 
 - bereid zijn daarin te investeren 
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Projecten 

• Jaarlijks vervolg project “binden jeugd” 

– Scheidsrechters (vorig jaar ca 15 – 24 okt. 21 in opleiding) 

– Ass. trainer (vorig jaar 15; thans ca 20) 

• vanaf volgend jaar nog uitsluitend onder begeleiding 
volwassene  

• Jaarlijks project “sportiviteit en respect”.  

– Doek en posters in alle kleedkamers 

– Nov. verplichte bijeenkomst voor alle A tm D spelers 

• Maximaal invulling geven aan maatschappelijke stages.  
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Scheidsrechterszaken 

• Jaarlijks vervolg (pupillen)scheidsrechterscursus. Waarom? 

– Binden jeugd (sociale ontwikkeling) 

– Draagt bij aan sportief gedrag (leert rol scheids kennen)  

 

• Motiveren vervolgcursussen te doen.  Waarom? 

– doorstroming van pupillen richting junioren en op langere 
termijn senioren. 
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Missie Sportiviteit en Respect 
(4 november Theaterhotel Almelo; aanvang 20 uur) 

• R Respect   toon je voor iedereen 

• E Eerlijkheid   duurt het langst 

• S Scheidsrechter heeft altijd gelijk, zelfs als jij  
    daar anders over denkt 

• P Persoonlijkheid  toon je in je voorbeeldgedrag 

• E Emotie   hoort bij het spel, maar richt  
    die niet op een ander 

• C Corrigeer   en spreek elkaar aan op  
    ongewenst gedrag 

• T Trots    zijn we op onze schone en  
    opgeruimde accommodatie 
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Activiteitencommissie 

Doel: meer organiseren. Draagt bij aan binden en beperkt  uitstroom 
Wat hebben we o.a. gedaan/ planning: 
• Kindercarnaval; Sinterklaas: 1 december (F, Mini) 
• Clinic en bezoek FC Twente vrouwen door 52 meisjes (bus) 
• 24 oktober: E groep naar Heracles en F groep ………? 
• Internationaal Jubileumtoernooi 
• Zaalvoetbal winterperiode ; E Kamp 
• Onderlinge toernooitjes E/F 4 tegen 4 met individuele winnaar 
• F-jes veld op bij match tegen FCTwente en rol als ballenjongens 
• Inrichting Meisjes Kleedkamer (Q 4 2012 klaar) 
• Jeugdcorner ? 
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Teams en leeftijden 

G voetbal: 5 leden 

Mini: ca 18 leden: geboortejaar: 2006 - 2007 
   F: 5 teams: geboortejaar: 2004 - 2005  
   E: 6 teams: Geboortejaar 2002 – 2003 

 

 

   In E en F groep: meisjes 1 dispensatiejaar 
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G voetbal? 

• Proefjaar tm mei 2013 

• Erkenning van G voetbal; normaal onderdeel van jeugd en 
jeugdactiviteiten 

• Alleen voor Enterse Jeugd 

• Voorwaarden gesteld aan begeleiding 

• Voorlopig alleen training (maandag) 
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Mini’s: wat doen we? 

“VERLENGD SPEELKWARTIER met BAL en SPELLEIDERS erbij “ 
• Iedereen “traint” (woensdag) en speelt (zaterdag) 
• Zaterdag: 4 tegen 4 

– KNVB model (beste model voor individuele ontwikkeling) 
– Voortdurend wisselende samenstelling 
– Teamnamen Nederland, Brazilië e.d. – shirtjes van die 

landen 
– Leeftijd F pupil bereikt; dan over naar F pupillen 
– Maximaal rouleren: geen onderscheid 
– Mini is officieel lid (2 maand proef; aanmelden via 

ledenadministratie – zie Website) 
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Wat is 4 :4? 

• Klein veld (40 – 20 m.) 
• Kleine goals: geen keepers 
• Geen ingooi, maar intrappen 
• Wel corner 
• Geen speelwijze; geen tactiek 
• Geen posities (kluitjesvoetbal)  
• Plezier en oefenen 
• Geen commentaar; alleen positief aanmoedigen 
• Veldleider i.v.m. voortdurend wisselen en organisatie 
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Waarom 4 : 4? 
• Kleinste vorm van echte wedstrijd 
• Overzichtelijk: aantal voetballers gering is 
• Overzichtelijk voor de begeleider! 
• > Alle kenmerken van voetbal zijn aanwezig 

– voorwaarden om breed en diep te spelen 
– het is een wedstrijd op zich 
– spelers komen veel aan de bal 
– zij kunnen veel doelpunten maken 

• > Alle spelbedoelingen komen aan bod 
• > Meer scoringskansen en doelpunten 
• > Meer plezier 
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Wat zijn F pupillen? 

• Snel afgeleid 

• Te speels om te voetballen zoals ouderen dat verlangen 

• Individueel gericht - geen gevoel samen te voetballen 

• Bal wordt soms half of helemaal niet geraakt 

• Dichtbij de bal: kluitjesvoetbal 

• Na enige tijd: 1e vormen samenspel 

• Balbehandeling gericht op aannemen, dribbelen, drijven, trap 
naar voren, schot op goal 
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Wat zijn E pupillen? 

• Al veel meer bereid deel uit te maken van team 
• Ziet het verschil tussen wie goed voetbalt 
• Heeft geduld wat langer zelfde oefening uit te voeren 
• Ontwikkelt betere balbehandeling 
• Ideale leeftijd om basisvaardigheden aan te leren; dat gebeurt 

bewuster en doelgerichter dan bij F pupillen 
• Begin van samenspel, combinaties en meer inzicht in dekken 

en vrijlopen 
 

• Meisjes: Tot ca. 12 jaar loopt de lichamelijke en psychische ontwikkeling 
grofweg gelijk. Meisjes beleven voetbal op de zelfde wijze als jongens  
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Rudy Provoost 

• Getrouwd met Ina 

• 2 kinderen, Tim en Babette 

• Senior-coach en trainer UWV WERKbedrijf 

• Trainer/coordinator woensdagmiddag Enter 

• Trainer/coach(2e divisie)              PH Almelo C1 

• Mini, F8,E7,E3,E1,C1 

• Trainingen andere verenigingen / KNVB 
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Woensdagmiddag opzet 

• Plezier 
• Structuur 
• Duidelijkheid 
• Richting 
• Vooruitgang 
• 4 tegen 4 
• 4/5 vormen op het veld ‘ik en de bal’ 
• Rode draad in de vormen 
• Aanvallen of verdedigen 
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Tenue 

• Shirt Mini’s (eigendom club, wassen ouders): niet in tenue 
over straat 

• Zelf broekjes, kousen etc. 

 

 

• Vanaf F: leaseregeling 

 



sv Enter Presentatie ouderavond E F G Mini 
groep 

28 

Selectieteams 

• Seizoen 2012-2013: A1, B1, C1, D1, E1, F1  
– E3 en F2 zijn 1e jaars  (gedachte daarachter: doorstroming) 

• Individuele ontwikkeling gaat altijd boven teamontwikkeling 
• Streven naar uitsluitend opgeleide trainers 
• Training A tm D: verplicht  2x per week  
• Training E en F: 1 x verplicht; streven naar 2 x 
• Iedereen speelt evenveel (m.u.v. A1) 
• In D tm F: spelen op meerdere posities 
• Vervroegd doorschuiven hoge uitzondering 

– Wel vanaf februari bij training 
• Tussentijdse wisselingen uitsluitend in A tm C 
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Hoe selectie voor selectieteam? 

• TJC overleg: info leiders/trainers en TJC volgt wedstrijden 
• 2 - 3 x p.j. formele bijeenkomst scouting   

– Persoonlijk of met formulieren 
– Beoordeling woensdagmiddagtraining (in ontwikkeling) 

• Oordelen op voetbaltechnische zaken / individuele ontwikkeling 
– Subjectief  
– 7 v.d. 9 is meestal geen probleem 

• Talentvolle 1e jaars gaan voor t.o.v. effectievere / fysieke 2e jaars 
• Talentvolle meisjes in mixteams 
• TJC beslist na eindbijeenkomst met leiders/trainers 
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Niet-selectieteams 

• Training 1 x verplicht; 2 x kan  
• Trainers: eisen niet te stellen (advies: interne cursus) 
• Iedereen speelt evenveel  
• Teams qua sterkte gelijkwaardig en laag indelen: aspecten als 

vriendjes, begeleiding ouders spelen rol; eindvoorstel wordt 
besproken met alle leiders 

• Geen tussentijdse wisselingen 
 
Opmerking:  
Keeperstraining voor selectie en niet-selectie (vanaf E) 
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Wat verwachten wij van ouders? 
  ALTIJD DOEN 
• Wees betrokken en fan van je kind 
• Respecteer het spel en alle deelnemers; wees sportief 
• Tijdens de wedstrijd is de leider de baas; steun kader  
• Ren en vlieg niet langs de lijn; blijf buiten de omrastering 
• Wees altijd positief: complimenteer, applaudisseer, stimuleer 
• Inzet, houding en ontwikkeling zijn belangrijker dan winnen 
• Zorg dat je kind op tijd en goed toegerust is  
• Wees zelf actief als vrijwilliger 
• Behandel een ander zoals ook u behandeld wilt worden 
• Ga zorgvuldig om met onze middelen en materialen  
• Probleem/Vraag?: we zijn aanspreekbaar 
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Wat verwachten wij van ouders? 
  NIET DOEN 
• Het benadrukken van fouten die je kind maakt 
• Instructies of aanwijzingen geven vanaf de zijlijn: taak leider 
• Openlijk bekritiseren of belachelijk maken van deelnemers 
• Jut je kind (en anderen) niet te veel op 
• Als een kind niet wil spelen, dwing hem/haar dan ook niet 
• Ouders horen niet in kleedkamers (vanaf E groep) 
• Het is goed mis met je wanneer je: 

– Erg boos wordt 
– Schreeuwt naar scheids, kader, spelers, kader/ouders 

tegenpartij  
• Advies: tel tot 10 en weet dat je kind dat “gedrag” 

helemaal niet leuk vindt 
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Wat geldt verder? 

• Tijdig  afmelding bij afwezigheid wedstrijd/training 
• Info via Website, nieuwsbrief, mail, publicatiebord 

kantine. Zelf initiatief nemen 
• Persoonlijke info (tel. nr. mail etc.) uitwisselen met 

leiders 
• Vragen? leider/trainer en daarna TJC/Jeugdbestuur 
• Vervoer: wees beschikbaar 
• Douchen na afloop training/wedstrijd 
• Seizoen afmaken als lid: afmelding voor 1 mei ivm 

indeling volgend jaar. Wij zijn geïnteresseerd in reden 
van afmelding 
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Vrijwilliger: waarom niet voor U? 
• (Assistent)Trainer 

• Leider (evt. in combi met anderen) 

• Scheidsrechter 

• Bar/Kantine 

• Administratief werk 

• Bijdrage activiteiten (bv toernooien, bijzondere activiteiten) 

• Vaktechnische werkzaamheden 

 

Meld je bij JB 
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Sponsoring  

  Belangrijke basis voor goed jeugdbeleid 

• Club van 100 (100 % t.b.v. jeugd – ca. 45 euro p.j.) 

• Reclamebord 

– eenmalig 100 (standaard) tot 150 euro (full color) voor het 
maken van het bord 

– vervolgens jaarlijkse kosten van 100 euro (huur) 

• Stichting Support (1135,-) 

• Stichting Jeugd Support (450,-) 
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Tot slot - Rondvraag 

• Reacties  

 

• Vragen 

 

• Opmerkingen 

 

 


