
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

2 
 

Inhoudsopgave 
Inleiding ................................................................................................................................................... 4 

1. Algemeen beleid................................................................................................................................. 5 

Kernwaarden ....................................................................................................................................... 5 

Missie en Visie ..................................................................................................................................... 5 

Doelstellingen ...................................................................................................................................... 6 

Sportief  Vanuit prestatief oogpunt ................................................................................................ 6 

Leden ............................................................................................................................................... 6 

Vrijwilligers ...................................................................................................................................... 6 

Ouders / Verzorgers ........................................................................................................................ 7 

Financieel ......................................................................................................................................... 7 

Maatschappelijk .............................................................................................................................. 7 

Veilig & Verantwoord sporten............................................................................................................. 7 

Veilig sportklimaat ........................................................................................................................... 7 

Eisen aan leidinggevende profielen ................................................................................................ 7 

Gedragsregels .................................................................................................................................. 8 

Consequenties voor afwijkend gedrag ............................................................................................ 8 

Complex / Materialen ...................................................................................................................... 9 

2. Jeugdvoetbalbeleid............................................................................................................................ 10 

Kernwaarden ..................................................................................................................................... 10 

Missie................................................................................................................................................. 10 

Visie ................................................................................................................................................... 10 

Doelstellingen .................................................................................................................................... 10 

3. Opleidingsvisie - Jeugd ...................................................................................................................... 12 

Het jeugdvoetballeerproces .............................................................................................................. 12 

Speelstijl Sportclub Susteren ............................................................................................................. 12 

Spelprincipes ..................................................................................................................................... 13 

Spelpatronen ..................................................................................................................................... 13 

Een ‘typische Sportclub Susteren speler’ .......................................................................................... 13 

Formatie ............................................................................................................................................ 14 

4. Begeleiding ........................................................................................................................................... 15 

Taakgebied voetbalzaken .................................................................................................................. 15 

Coördinator prestatief ................................................................................................................... 15 

Coördinator recreatief ................................................................................................................... 15 



 

3 
 

Jeugdraad ...................................................................................................................................... 15 

Trainers en gewenst opleidingsniveau .............................................................................................. 16 

Medische begeleiding........................................................................................................................ 17 

Communicatie ................................................................................................................................... 17 

Vertrouwenspersoon......................................................................................................................... 17 

5. Planning & ontwikkeling .................................................................................................................... 18 

Overlegstructuur ............................................................................................................................... 18 

Ontwikkelingen .................................................................................................................................. 18 

6. Bijlages ............................................................................................................................................... 20 

Bijlage 1: Procedure selectiebeleid en teamindeling jeugdteams .................................................... 20 

Bijlage 2: Richtlijn teamaanvulling bij spelerstekort jeugdteams + doorschuiven op zaterdag ....... 23 

Bijlage 3: Opleidingen ........................................................................................................................ 24 

Bijlage 4: procedure instroom/uitstroom jeugdspelers .................................................................... 25 

Bijlage 5: Richtlijn speeltijd jeugdopleiding ....................................................................................... 26 

Bijlage 7: Gedragsregels .................................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Inleiding 
Dit voetbalontwikkelingsplan (lees VOP) moet gezien worden als letterlijk het “groene boekje” van 
Sportclub Susteren. Waar het bekende groene boekje der Nederlandse Taal alle spelregels bevat hoe 
om te gaan met het schrijven en spellen van woorden en zinnen in het Nederlands, bevat dit groene 
Sportclub Susteren boek afspraken en uitgangspunten met betrekking tot het lid zijn van Sportclub 
Susteren als vereniging en met name ten aanzien van het spelen van het voetbalspel.  

In dit VOP wordt daarom ingegaan op de missie en de visie van Sportclub Susteren, met andere 
woorden: waaraan ontleent de vereniging haar bestaansrecht, voor wie wil zij wat betekenen en hoe 
gaan we dit bereiken? 

Met dit VOP willen we uitdragen waar Sportclub Susteren voor staat en waar we naartoe willen. We 
kijken daarbij naar verschillende doelstellingen per doelgroep. Daarnaast biedt dit plan houvast en 
structuur voor bestuur, coördinatoren, trainers, ouders, vrijwilligers en spelers van JO6 t/m JO70.   

In het eerste hoofdstuk worden deze algemene vragen concreet verder uitgewerkt en wordt met 
name beschreven wat voor soort voetbalvereniging Sportclub Susteren beoogt te zijn, op welke 
doelgroepen zij zich richt, wat haar doelstellingen zijn en hoe deze moeten worden bereikt. In de 
volgende hoofdstukken worden spelregels gegeven voor wat dit concreet in de praktijk betekent. Het 
is de bedoeling dat deze spelregels, die voor het grootste gedeelte bestaan uit afspraken en 
uitgangspunten zoals deze al langer gelden binnen Sportclub Susteren, gezien worden als het DNA 
van de vereniging. Als lid, vrijwilliger en supporter van Sportclub Susteren zit dit in je genen. In de 
praktijk wordt er dagelijks naar gehandeld. Zoals overal ontstaat er soms uiteraard wel eens twijfel of 
onduidelijkheid over bepaalde zaken. In dat geval wordt dit groene boekje opengeslagen. 
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1. Algemeen beleid 
Kernwaarden 
Sportclub Susteren biedt alle voetballers uit Susteren en omgeving de mogelijkheid om zich op een 
plezierige manier te ontwikkelen door het voetballen op prestatief en recreatief niveau in 
competitieverband. Naast de voetbaltechnische ontwikkeling speelt Sportclub Susteren een grote rol 
op sociaal-maatschappelijk vlak doordat normen en waarden, omgaan met regels en clubbinding 
belangrijke aspecten zijn binnen Sportclub Susteren.   

Missie en Visie 
Een missie of “mission statement” beschrijft wat een organisatie of bedrijf probeert te bereiken. Het 
vormt als het ware het fundament onder het bestaan. In de visie wordt vervolgens aangegeven hoe 
deze missie concreet handen en voeten wordt gegeven, met andere woorden: op welke manier deze 
wordt bereikt.  

Missie 
In het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw zijn samen met de toenmalige gemeente 
Susteren de eerste plannen gemaakt voor een verhuizing van de thuisbasis van Sportclub Susteren 
naar de huidige locatie aan de Maaseikerweg. Hierbij zijn de mogelijkheden en kansen aangegrepen 
tot de realisatie van een eigentijds en toekomstbestendig sportpark, dat tevens gelet op de gunstige 
ligging en goede inrichting in een regionale behoefte kon voorzien indien de maatschappelijke 
ontwikkelingen daartoe aanleiding boden c.q. gaven. Na de realisatie van dit sportpark zijn 
vervolgens plannen en stappen gemaakt met betrekking tot de organisatie teneinde enerzijds de 
maatschappelijke functie van Sportclub Susteren en anderzijds de gewenste sportieve ambities vorm 
en inhoud te kunnen geven. Deze uitgangspunten en doelstellingen vormen thans nog steeds 
onverkort de basis voor het bestaan van Sportclub Susteren en de richting waarin de reguliere 
activiteiten en nieuwe ontwikkelingen worden opgepakt. Op basis hiervan kan de missie van 
Sportclub Susteren dan ook kort en krachtig als volgt worden omschreven: 

“Sportclub Susteren wil een aantrekkelijke en uitdagende voetbalvereniging in de regio zijn voor jong 
en oud”.    

Visie 
Om deze mooie missie waar te kunnen blijven maken, is een goede structuur en organisatie die 
vooral ook op de toekomst is gericht, van groot belang. Naast uiteraard voetbalzaken verdienen 
randvoorwaarden als accommodatie, sponsoring, (bindings)activiteiten, secretariaat en gezonde 
financiën de nodige aandacht en juiste visie. Op al deze gebieden zijn plannen dan wel 
beleidsafspraken gemaakt om een zonnige toekomst tegemoet te kunnen zien. Boven alles is 
Sportclub Susteren een voetbalclub. Om een aantrekkelijke en uitdagende voetbalvereniging in de 
regio voor jong en oud te zijn en te blijven is het dan ook natuurlijk belangrijk afspraken te maken 
over het voetbalspelletje zelf. In dit voetbalbeleidsplan wordt beschreven wie welkom is bij Sportclub 
Susteren, welke doelstellingen daarbij worden beoogd, welke afspraken daarvoor gelden en welke 
randvoorwaarden daarvoor moeten zijn ingevuld. Naast de passieve sportbeleving is binnen 
Sportclub Susteren ruimte voor jong en oud om prestatief dan wel recreatief voetbal te spelen. 
Voetbalplezier in al zijn facetten staat daarbij voorop.  
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Doelstellingen 
Sportief  
Vanuit prestatief oogpunt 

• Toonaangevende jeugdopleiding* in de regio 
• Het eerste elftal minimaal uitkomend in de 1e klasse 
• Het tweede elftal minimaal uitkomende in de hoofdklasse reserve 
• Het derde elftal** minimaal uitkomend in de 2e klasse reserve. 
• Prestatieve selectie bestaat voor 80 % bestaat uit zelfopgeleide spelers 

Spelers die deel uitmaken van de prestatieve teams worden geacht uit te willen komen in alle 
prestatieve teams waarvoor zij in aanmerking kunnen komen; naar inzicht van de club wordt hier zo 
evenwichtig als mogelijk en in het belang van de individuele ontwikkeling, invulling aan gegeven. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de coördinator prestatief. 

* In hoofdstuk 2 wordt hier dieper op ingegaan 
**Indien prestatief 

Vanuit recreatief oogpunt 

• Bloeiend recreatief aanbod voor jeugd en senioren 

Voor de jeugd gaan we in hoofdstuk 2 dieper in op het recreatieve aspect. Spelers die de 
seniorenleeftijd bereiken, hebben de vrije keuze prestatief dan wel recreatief te voetballen bij 
Sportclub Susteren. Op recreatief niveau bestaat er keuzevrijheid voor wat betreft teamindeling. Het 
ligt in de rede dat vooral gekozen zal worden voor aansluiting en indeling op basis van zogenaamde 
vriendenteams. Naast de sportieve prestatie vormt het sociale aspect een even zo grote zij het vaak 
nog grotere drijfveer om op recreatief niveau actief te voetballen. De zogenaamde ‘3e helft’ is in dit 
verband een belangrijk en positief gegeven. Naast het individuele belang is dit vanuit 
verenigingsoogpunt eveneens een niet te onderschatten aspect. In principe wordt deze keuzevrijheid 
dan ook gerespecteerd, met dien verstande dat in voorkomend geval in goed onderling overleg 
gekeken moet worden naar een zo evenredig mogelijke verdeling van de beschikbare spelers over de 
in competitie zijnde recreatieve teams. Hiervoor vindt tijdig onderlinge afstemming tussen de 
betrokken elftalleiders plaats (eventueel in overleg met het bestuurslid recreatieve teams senioren). 

Leden 
• Het creëren van een groter ledenbestand door het behoud van leden en anderzijds het 

werven van nieuwe leden 
• Het creëren, behouden en verbeteren van een goede binding met leden door het tonen van 

betrokkenheid, transparante communicatie en organiseren van evenementen 
• Het vergroten van de onderlinge betrokkenheid tussen jeugd en senioren  

Vrijwilligers 
• Het binden van meer vrijwilligers aan Sportclub Susteren 
• Het opstellen van een vrijwilligersbeleid, hoe invulling hieraan te geven 
• Het creëren en behouden van betrokkenheid onder de huidige vrijwilligers 
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Ouders / Verzorgers 
• Het uitdragen waar Sportclub Susteren voor staat door een toelichting te geven op het VOP 

tijdens een jaarlijkse ouderavond 
• Het motiveren van ouders om hun kind / team te steunen en aan te moedigen 
• Het draaiende houden van Sportclub Susteren door middel van ouderparticipatie 

Financieel 
• Het blijven van een financieel gezonde organisatie zonder winstoogmerk 
• Het open en transparant communiceren door het presenteren van cijfers tijdens de 

jaarvergadering  

Maatschappelijk 
• Het aanbieden van G-voetbal 
• Het blijven organiseren van activiteiten 
• Het inzetten van het clubgebouw / sportcomplex als ontmoetingsplek 

 
Het streven is er uitdrukkelijk op gericht hier de komende jaren naar behoefte concreet invulling aan 
te geven. Daarnaast is het ook belangrijk dat behalve de actieve sporters, eveneens de overige direct 
bij de vereniging betrokkenen, zoals supporters, ouders, sponsoren, vrijwilligers etc.  zich thuis 
blijven voelen bij onze vereniging. Met voetbal als rode draad, zal er derhalve voldoende aandacht 
moeten zijn voor gerichte nevenactiviteiten die ten doel hebben de onderlinge binding en 
betrokkenheid te bevorderen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden. Bij 
Sportclub Susteren voel je je thuis.  
 

Veilig & Verantwoord sporten 
Veilig sportklimaat 
Bij het lid zijn van een vereniging en het beoefenen van een teamsport horen een aantal richtlijnen. 
Deze opgestelde afspraken maken het voor alle betrokkenen veiliger, prettiger en duidelijker. De 
volgende punten zijn leidend voor spelers, trainers, leiders, scheidsrechters/ grensrechters, 
supporters en alle andere betrokkenen, die in rol binnen de vereniging vervullen. 

Uitgangspunt hierbij blijft: winnen is belangrijk maar gaat altijd hand in hand met plezier en respect 
voor de ander. 

• Je gedrag en taalgebruik zijn respectvol zowel binnen als buiten het veld naar iedereen 
• Je vertegenwoordigt ook de vereniging 
• Teamsport betekent ook fouten en beslissingen van anderen accepteren 
• Samen zijn we verantwoordelijk voor het opruimen van materialen en netjes achterlaten van 

kleedlokaal, trainingsveld en sportpark 

Eisen aan leidinggevende profielen 
Om een veilig klimaat te garanderen, streeft Sportclub Susteren er naar om alle leidinggevenden 
binnen de jeugd toe te staan met het vertoon van een geldig VOG (Verklaring omtrent Gedrag). 
Uitgangspunt is dat sporten in een veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend moet zijn. 

Het aanvragen van een VOG is gratis en zal door de club worden begeleid. Uiteraard wordt deze 
gevoelige informatie beschermd en zullen enkel de betrokkenen er van af weten.  
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Verder verwachten we van leiders / trainers dat ze de sfeer binnen een team goed bewaken. Elke 
groep heeft zijn eigen kenmerken en diversiteit en het is de kunst om via juiste manier hier op in te 
spelen. Teambuilding is in die zin belangrijk om als groep te blijven presteren. Het vraagt dan ook 
aandacht van een trainer om het niveau, de concentratie en motivatie van een groep hoog te 
houden. Als trainer ben je verantwoordelijk voor het geven van trainingen en coachen van 
wedstrijden. We zijn blij met elke trainer en bieden ook opleidingskansen (zie ook bijlage C) om je op 
het vlak te verbeteren. Vanuit de KNVB zijn er diverse trainersopleidingen om te groeien op 
technisch, tactisch en didactisch vlak.   

Daarnaast heeft een trainer contact met de ouders over de voetbalactiviteiten en zijn ze het eerste 
aanspreekpunt als ouders ergens mee zitten. Voor vragen en/of begeleiding kan altijd contact op 
worden genomen met de coördinator of Hoofd Jeugdopleiding (hierna HJO). 

Gedragsregels 
Iedereen die het sportpark betreedt, dient zich te houden aan de gedragsregels. Of het nu gaat om 
spelers, trainers, vrijwilligers, ouders of tegenstanders. De volledige gedragsregels (bijlage F) staan 
tevens op de site onder ‘club-info’. In het kort zijn dit de belangrijkste punten: 

• Wij doen het samen 
• Plezier en sportief gedrag staan voorop 
• Bij onze club is iedereen welkom 
• Respect op en rondom het veld 
• Schelden, kwetsende en discrimineerde opmerkingen horen hier niet thuis 
• Respecteer andermans eigendommen en die van de club 
• Hier is geen plek voor gewelddadig gedrag 
• Voetbal is een teamsport 
• Ongeoorloofd gedrag wordt gemeld 

Consequenties voor afwijkend gedrag 
Waar iemand zich niet aan de regels houdt en ver buiten het boekje gaat, kan dit gevolgen met zich 
mee brengen. Onze voorkeur gaat uit naar het uitdelen van een maatschappelijke straf, zoals het 
fluiten van een wedstrijd, het helpen op de accommodatie of ondersteuning bij een activiteit. Dit is 
ter beoordeling aan leider en coördinator. Afhankelijk van het incident mag een trainer in 
samenspraak met de betreffende coördinator ook besluiten om iemand twee weken uit te sluiten 
van voetbalactiviteiten. Bij grotere incidenten kan in overleg met het betreffend bestuurslid besloten 
worden om de uitsluittermijn te verlengen naar vier weken. Een uitsluiting van langer dan vier weken 
is ter beoordeling aan het bestuur. Afhankelijk van de zwaarte van het incident kan ook besloten 
worden om het lidmaatschap in te trekken of het lid te royeren. Dit dient formeel te lopen via het 
bestuur en de Algemene Ledenvergadering.  
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Complex / Materialen 
We verwachten van iedereen netjes om te gaan met de eigendommen van de club. Denk daarbij aan 
trainingsspullen zoals ballen, pionnen, hoedjes, hesjes en doelen. Tel vóóraf het aantal en zorg dat 
het compleet is als je de spullen teruggeeft aan het einde van de training. Daarnaast is de regel om 
de spullen op het veld op te ruimen. Laat daarom geen doeltjes op het veld staan, maar zet ze langs 
de kant. Sinds het seizoen 2021-2022 worden de jeugdtenues gewassen door de teams zelf. Als elke 
ouder zijn of haar wasbeurtje meedraait, hoeft iedereen maar maximaal twee keer een wasbeurt te 
draaien. 
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2. Jeugdvoetbalbeleid  
Kernwaarden 

Sportclub Susteren biedt jongeren uit Susteren en omgeving de mogelijkheid om zich op een 
plezierige manier te ontwikkelen door het voetballen op prestatief en recreatief niveau in 
competitieverband. Naast de voetbaltechnische ontwikkeling speelt Sportclub Susteren een grote rol 
op sociaal-maatschappelijk vlak doordat normen en waarden, omgaan met regels en clubbinding 
belangrijke aspecten zijn binnen Sportclub Susteren.   

Missie 

Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief leerklimaat. Naast voetbalontwikkeling staat 
plezier binnen de jeugdopleiding van Sportclub Susteren centraal. Hierbij is het hebben van een 
gestructureerde en transparante vereniging cruciaal.  

Visie 

Sportclub Susteren wil de aantrekkelijkste voetbalvereniging in de regio blijven. Een vereniging waar 
alle leden zich verbonden voelen en waar zowel prestatieve als ook recreatieve sport kan worden 
bedreven. Sportclub Susteren wil daarom investeren in de jeugd, doorstroming te optimaliseren en 
het aanbod van jeugdvoetbalactiviteiten uitbreiden met het faciliteren van meidenvoetbal en een 
recreatieve JO21 en/of JO23. 

Doelstellingen  
• Ieder jeugdlid voelt zich een volwaardig en gewaardeerd lid 

Ieder jeugdlid, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, talent of ambitie voelt 
zich een volwaardig en gewaardeerd lid.  
 

• Verhogen competitieniveau prestatieve jeugdteams 
Om te zorgen voor een goede doorstroming en aanwas naar de selectie van Sportclub 
Susteren dienen de prestatieve jeugdteams op zo hoog mogelijk niveau te spelen en door 
gekwalificeerde en bij voorkeur gediplomeerde trainers begeleid te worden.   
 

• Voor de prestatieve jeugdteams streven wij naar de volgende niveaus: 
JO19-1 (of JO18-1)*– divisieniveau – trainer minimaal in het bezit van UEFA C (Youth) 
JO17-1 (of JO16-1)*– divisieniveau – trainer minimaal in het bezit van UEFA C (Youth) 
JO15-1 (of JO14-1)*– divisieniveau – trainer minimaal in het bezit van UEFA C (Youth) 
JO13-1 (of JO12-1)*– hoofdklasse –   trainer minimaal in het bezit van KNVB 
pupillentrainer/juniorentrainer 
JO11-1 – hoofdklasse – trainer minimaal in het bezit van KNVB pupillentrainer/juniorentrainer 
 
*Afhankelijk van het aanbod en de ontwikkelingen in de regio is het streven van Sportclub 
Susteren om één team per twee jaargangen actief te hebben op het streefniveau. 
  
De recreatieve jeugdteams worden per fase ingedeeld door de HJO & ondersteunde 
coördinatoren waarbij de doelstelling is om zoveel mogelijk plezier en sportieve uitdaging 
aan te bieden. 
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• Optimale doorstroming van jeugdspelers naar seniorenteams Sportclub Susteren  
Het doorstromen en behoud van jeugdspelers vindt Sportclub Susteren belangrijk.  
De jeugdopleiding heeft een cruciale rol bij het realiseren van de sportieve ambities van de 
selectie van Sportclub Susteren. Daarnaast beschikt Sportclub Susteren over een belofteteam 
waar in een kleine competitie de veelbelovende talenten wedstrijden spelen om zich onder 
een hogere weerstand verder te ontwikkelen. Sportclub Susteren streeft ernaar dat de 
prestatieve senioren selectieteams voor minimaal 80% uit zelf opgeleide spelers bestaat. Een 
zelf opgeleide speler heeft minimaal één volledig seizoen in een jeugdteam van Sportclub 
Susteren gespeeld.  
 
Spelers die niet naar de prestatieve seniorenselecties doorstromen, wordt de mogelijkheid 
geboden om recreatief voetbal te spelen in een huidig of nieuw op te richten team. Dit kan in 
de vorm van een recreatief JO21/JO23 (zaterdag) of een recreatief seniorenteam (zondag).    
 

• Kwantiteit en continuïteit jeugdteams 
De doelstelling voor het aantal teams om daarmee de continuïteit en kwaliteit (zoals 
beschreven in doelstelling 2) te waarborgen zijn: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijdscategorie Wedstrijdvorm Minimaal aantal jeugdteams 
JO23 11 vs. 11 (1) Nog niet aangeboden 
JO21 11 vs. 11 (1) Nog niet aangeboden 
JO19/18 11 vs. 11 2 
JO17/16 11 vs. 11 3 
JO15/14 11 vs. 11 4 
JO13 11 vs. 11 2 
JO12 8 vs. 8 2 
JO11 8 vs. 8 2 
JO10 6 vs. 6 3 
JO9/JO8 6 vs. 6 3 
JO7/JO6 4 vs. 4 3 
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3. Opleidingsvisie - Jeugd 
Het jeugdvoetballeerproces 
Wanneer kinderen op vierjarige leeftijd lid worden van Sportclub Susteren is er voor dit leer- en 
ontwikkelingstraject ruim 14 jaar beschikbaar om spelers klaar te stomen voor het 1e elftal (of andere 
seniorenelftallen) van Sportclub Susteren. 
 
Binnen de jeugdopleiding van Sportclub Susteren gebruiken wij het boek ‘het 
jeugdvoetballeerproces’ geschreven door Bert van Lingen (en voorgeschreven door de KNVB) als 
basis. Kort samengevat betekent dit dat wij jeugdspelers leren voetballen door het ontwikkelen van 
voetbalhandelingen binnen het kader van aanvallen, verdedigen en omschakelen. Per 
leeftijdscategorie zijn er andere leeftijdsspecifieke kenmerken en doelstellingen. Zo is bij de 
allerkleinste aandacht voor het leren beheersen van de bal en staat bij de oudste jeugd het presteren 
als een team in de competitie centraal. 
 
Doelstelling per leeftijdscategorie: 

Leeftijd Doelstelling Accenten 
JO6, JO7 Leren beheersen van de bal Bal is doel 
JO8, JO9 Doelgericht leren handelen met de bal Bal is middel 
JO10, JO11 Leren samen doelgericht te spelen Bal is middel in samenwerken 
JO12, JO13 Leren spelen vanuit een basistaak Wedstrijd is middel 
JO14, JO15 Afstemmen van basistaken binnen een team Teamorganisatie is middel 
JO16, JO17 Spelen als een team Wedstrijd is doel 
JO18, JO19 Presteren als een team in de competitie Competitie is doel 

 
Binnen de doelstellingen per leeftijdscategorie vindt een formulering van leerdoelen plaats. Dit 
opgesplitst in doelen voor het ontwikkelen van aanvallen, verdedigen en omschakelen. Deze 
leerdoelstellingen worden ondersteund door: algemene uitgangspunten (spelprincipes), relevante 
voetbalhandelingen en spelregels. Dit geeft bouwstenen voor het daadwerkelijk inhoud geven aan 
wedstrijden, trainingen en begeleiding binnen het voetballeerproces. In een later stadium worden de 
doelstellingen per leeftijdscategorie in dit VOP nader uitgewerkt. 

Speelstijl Sportclub Susteren 
Jeugdspelers die besluiten ‘te willen voetballen’ willen spelen mét de bal, niet rennen zonder bal. Het 
allerbelangrijkste bij Sportclub Susteren is daarom de bal. Balbezit is volgens velen niet het 
belangrijkste in het voetbal, maar voor de manier hoe wij willen spelen wel.  Met de bal hebben wij 
meer mogelijkheden om kansen te creëren en krijgen wij minder kansen tegen. Het gaat bij Sportclub 
Susteren om het hebben van de bal, het spelen van het voetbalspel en omgaan met de bal.  
 
Voetbal wordt gespeeld voor het plezier. Om plezier te maken vindt Sportclub Susteren dat je 
voetbal moet spelen door te dicteren. Je dicteert door aanvallend te spelen, veel kansen te creëren, 
te scoren en wedstrijden te winnen. Als je dominant aanvalt en balbezit hebt, dicteer je als het gaat 
om het spelen van voetbal. Als we de bal kwijtraken willen wij deze zo snel mogelijk weer veroveren. 
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Spelprincipes 

Spelprincipes geven richting aan onze speelstijl. Spelprincipes geven vooral aan wat er moet 
gebeuren tijdens het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Ze bieden afspraken voor spelers die als 
richtlijnen, handvaten of vuistregels dienen. Spelprincipes zijn niet afhankelijk van een gekozen 
formatie en zijn dus altijd trainbaar. Spelprincipes maken een training wedstrijdecht, omdat iedere 
training/oefening te relateren is aan de wedstrijd zodat er altijd met een doel getraind kan worden. 
Voor de trainers is het coachen op spelprincipes eenvoudig.  
 
De belangrijkste spelprincipes binnen de vier teamfuncties die bij Sportclub Susteren als richtlijn 
gelden zijn: 

• Aanvallen: passlijn in de diepte open = passen, geen passlijn open = houden van de bal. Wij 
houden de ruimtes groot. 

• Omschakelen van aanvallen naar verdedigen: direct gezamenlijk druk op de bal zetten na 
balverlies. Rest van het team komt snel in positie (geen treurmoment).  

• Verdedigen: bij het verdedigen stappen wij eerst naar voren in plaats van naar achteren. Wij 
verdedigen daarbij compact en houden de as dicht. 

• Omschakelen van verdedigen naar aanvallen: direct een kans creëren door de bal snel diep te 
spelen of balbezit houden en komen tot een goede opbouw. 

Spelpatronen 

Spelpatronen zijn specifieke, gestandaardiseerde situaties in het spel. Spelpatronen zorgen voor 
automatismen, waar spelers van elkaar weten hoe er in een bepaalde situaties gehandeld dient te 
worden.  Dus waar spelprincipes erg algemeen zijn, zijn patronen juist heel specifiek en afhankelijk 
van teamgroottes, formatie en grootte van het veld. 

Spelpatronen liggen bij Sportclub Susteren niet vast, maar dienen wel in lijn te liggen met de 
spelprincipes. De HJO kan spelers en trainers ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van 
spelpatronen. 

Een ‘typische Sportclub Susteren speler’ 

Een ‘typische Sportclub Susteren speler (TSSS)’ moet de technische vaardigheden beheersen en 
ontwikkelen die dominant zijn in onze manier van voetbal spelen: 

• Een TSSS is tweebenig 
• Een TSSS kan ballen aannemen onder druk 
• Een TSSS heeft de juiste positionering van het lichaam t.o.v. man en bal 
• Een TSSS overheerst in een 1 vs. 1 duel 
• Een TSSS beschermt de bal 
• Een TSSS speelt medespelers in op de verste voet 

De circuittrainingen in de onderbouw hebben als hoofddoel balvaardigheid, motorische 
vaardigheden en spelinzichtelijke vaardigheden en sluiten daarom naadloos aan op de technische 
vaardigheden die een TSSS moet beheersen. 
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Formatie 

In onze speelstijl is het hebben van de bal cruciaal. Om door middel van positiespel kansen te creëren 
en te scoren is het in onze beleving van belang om driehoekjes in de formatie te creëren.  
 

Categorie Formatie 
JO6 t/m JO7 (4 tegen 4) 1-2-1 
JO8 t/m JO10 (6 tegen 6) 1-2-1-2 
JO11 t/m JO12 (8 tegen 8) Formatie 1-2-3-2 
JO13 t/m JO19 (11 tegen 11) Formatie: 1-4-3-3 (p.n.v. of p.n.a.) 
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4. Begeleiding 
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de structuur van de voetbalorganisatie en biedt transparantie over 
besluitvorming.  

Taakgebied voetbalzaken 
Het taakgebied voetbalzaken binnen het bestuur van Sportclub Susteren omvat: 

• Uitwerking en bewaking van voetbaltechnisch beleid volgens VOP  
• Uitwerking en bewaking van voetbalactiviteiten en -organisatie van JO7 tot en met JO70 
• Aansturing van de jeugdraad  

 Binnen het bestuur wordt het taakgebied voetbalzaken verdeeld over 3 functieprofielen: 

• Bestuurslid voetbalzaken prestatief senioren 
• Bestuurslid voetbalzaken recreatief senioren 
• Bestuurslid voetbalzaken jeugd 

Aanvullend is het bestuurlijke taakgebied “Interne  communicatie”. Deze bestuurstaak wordt apart 
binnen het bestuur ingevuld. 

Vanuit het taakgebied voetbalzaken is er een nauwe samenwerking met de coördinator prestatief & 
recreatief. Dit wordt verder gedefinieerd in de overlegstructuur. 

Coördinator prestatief 
• Is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming tussen alle prestatieve seniorenteams 

(nu SCS 1, SCS 2 & SCS 3), het beloftenteam en de JO19-1 
• Is aanspreekpunt voor trainers prestatieve teams en het bestuurslid prestatief  
• Bewaakt de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid zoals vastgelegd in dit VOP middels 

onderlinge afstemming 
• Is betrokken bij de aanstelling, verlenging, evaluatie met betrekking tot de invulling van de 

trainers-, overige begeleidingsfuncties en spelers 
 
Coördinator recreatief 

• Is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming tussen alle recreatieve 
seniorenteams (nu SCS 4 en hoger, Veteranen, 35+-team & G-team) 

• Is aanspreekpunt voor trainers recreatieve teams en initieert naar behoefte onderling en 
gezamenlijk overleg 

• Bewaakt de afspraken en het beleid in dit VOP 
• Is betrokken bij de invulling van de trainers-, overige begeleidingsfuncties en spelers 

 
Jeugdraad 
Ter coördinatie en ondersteuning van alle activiteiten met betrekking tot het jeugdvoetbal is binnen 
Sportclub Susteren de Jeugdraad ingesteld. Deze jeugdraad staat onder voorzitterschap van het 
bestuurslid voetbalzaken jeugd. Daarnaast maken de bestuursleden wedstrijdzaken en interne 
communicatie, het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) en de 3 jeugdcoördinatoren eveneens permanent 
deel uit van deze jeugdraad. Al naar behoefte wordt door de coördinator prestatief en het 
bestuurslid prestatief deelgenomen aan de vergaderingen van de jeugdraad. Hieronder wordt nader 
ingegaan op de taakomschrijving van de HJO en de jeugdcoördinatoren. 
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Hoofd jeugdopleiding (HJO) 

• Geeft primair voetbaltechnische ondersteuning aan trainers en leiders van de jeugdafdeling 
op zowel trainingsgebied als het coachen rondom wedstrijden met het oog op het beter 
maken van én ontwikkelen van trainers 

• Heeft een actieve rol op de velden tijdens de trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams 
(minimaal 2 avonden in de week en 1 dagdeel op zaterdag) 

• Voert periodiek overleg met de (keepers)trainers binnen de complete jeugdafdeling over het 
te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid 

• Is contactpersoon voor de vier coördinatoren (coördinator prestatief, coördinator 
bovenbouw, coördinator middenbouw, coördinator onderbouw) 

• Informeert en rapporteert naar het bestuurslid voetbalzaken – jeugd over de gang van zaken 
binnen de jeugdopleiding 

• Is onderdeel van ‘Jeugdraad’  
• Is eindverantwoordelijk voor het proces rondom de teamindelingen 
• Maakt circuittrainingen voor de onderbouw in samenwerking met de coördinator 

onderbouw 
• Werft nieuw kader en deelt bestaand kader in 
• Bewaakt het VOP 
• Stimuleert trainers en leiders tot het volgen van opleidingen 

Jeugdcoördinatoren (onder-, midden- en bovenbouw) 
De coördinator onderbouw is verantwoordelijk voor de JO6 t/m JO10. De coördinator middenbouw is 
verantwoordelijk voor de JO11 t/m JO14 en de coördinator bovenbouw is verantwoordelijk voor de 
JO15 t/m JO19 (exclusief de JO19-1). Daarnaast verwacht Sportclub Susteren het volgende van een 
jeugdcoördinator: 

• Is lid van de jeugdraad 
• Ondersteunt de HJO met betrekking tot alle voetbaltechnische aspecten; 
• Coördineert alle overige aspecten voor wat betreft de betreffende jeugdcategorieën, zoals 

begeleiding, vervoer, materiaal, activiteiten etc.  
• Is eerste aanspreekpunt voor trainers en begeleiders in de betreffende jeugdcategorieën 
• Is verantwoordelijk voor het warme ontvangst van nieuwe leden 

Trainers en gewenst opleidingsniveau 
Voor de jeugd is het reeds beschreven in hoofdstuk 2. De volgende tekst is van toepassing op de 
prestatieve seniorenteams.   

Uitgangspunt vormt dat de prestatieve seniorenteams begeleid en getraind worden door 
gekwalificeerde trainers. Volgens de richtlijnen van de KNVB is het vereiste opleidingsniveau van de 
trainer van het 1e elftal gerelateerd aan het niveau waarop dit elftal aan de competitie deelneemt. 
Voor de overige prestatieve teams gelden geen voorwaarden vanuit de KNVB op dit gebied. De 
gestelde eisen komen voort uit de wens en intentie voor alle prestatieve teams in een kwalitatief 
passende begeleiding en training te willen voorzien. Concreet betekent dit: 

• Trainer Sportclub Susteren 1: UEFA A 
• Assistent-trainer Sportclub Susteren 1: UEFA C (is een pré) 
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• Trainer Sportclub Susteren 2: UEFA C  
• Trainer Sportclub Susteren 3: UEFA C (is een pré) 
• Keeperstrainer: Goalkeepercoach C (is een pré) 

Medische begeleiding  
Voor iedere speler streven we er als club naar om een goed herstelproces te begeleiden. Hiervoor 
zijn de minimale middelen aanwezig op de club en kun je in de kantine of in het materiaalhok terecht 
voor vragen. Voor de selectiespelers geldt dat er ten tijde van trainingen en wedstrijden een 
gediplomeerde verzorger aanwezig is.  

Daarnaast lopen er lijntjes met een behandelkliniek indien een blessure optreedt. Een lid kan op de 
site en op het mededelingenbord alle info vinden in het geval van een blessure en over de weg naar 
herstel. 

We willen een zo veilig mogelijke club zijn, óók in geval van nood. Een AED is aanwezig en we 
stimuleren / faciliteren onze leden om hier een cursus voor te nemen. Waar nodig wordt in 
noodsituaties altijd contact opgenomen met de spoedeisende hulp. 

Communicatie 

Communicatie met en door de leden is een belangrijk punt voor de club. Zonder communicatie 
ontstaat er ruis op de lijn en kan een beleid niet worden uitgevoerd en/of verkeerd worden 
geïnterpreteerd.  

Communicatie van speler/ouder naar de club toe 
Als een speler en/of ouder ergens mee zit, is de trainer van het team zijn of haar eerste 
aanspreekpunt. Een trainer kan vervolgens de coördinator om hulp vragen. Mocht het zo zijn dat de 
coördinator de vraag niet kan beantwoorden, dan legt hij dit voor in de jeugdraad. Het is ook 
mogelijk om de vertrouwenspersoon in te schakelen (zie kopje 4.e) 

Communicatie van club naar speler/ouder toe 

Voor deze lijn geldt dat er legio communicatiemiddelen zijn waar een trainer of coördinator gebruik 
van kan maken. Als we als club communiceren naar de leden toe, dan wordt dit gedaan via de 
volgende kanalen: 

• Website 
• Nieuwsbrief 

Daarnaast gebruiken we social media (Facebook & Instagram) en zijn er enkele links met 
whatsappgroepen.  

Vertrouwenspersoon 

Binnen de club is er een vertrouwenspersoon tegen wie je alles kunt zeggen. De naam van de 
persoon is te vinden op de site onder het kopje organisatie. 
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5. Planning & ontwikkeling 
Overlegstructuur  
Overlegstructuur taakgebied Voetbalzaken: 

• 1x per 4 weken algemene bestuursvergadering 
• 1x per 2 maanden volgens planning afstemming tussen de 3 bestuursleden over gang van 

zaken en voortgang van de taakuitvoering. Bestuurslid interne communicatie kan hier aan 
deelnemen. 

• 1x per 6 weken periodiek overleg van de jeugdraad 
• 5x per jaar bijeenkomst tussen HJO & bestuurslid voetbalzaken jeugd 
• 5x per jaar bijeenkomst tussen coördinator prestatief & bestuurslid voetbalzaken prestatief 
• 2x per jaar bijeenkomst tussen leiders recreatieve seniorenteams met bestuurslid 

voetbalzaken recreatief  
• 2x per jaar bijeenkomst jeugdraad met alle trainers/leiders jeugdteams  
• 1x per jaar (start van het seioen) organiseren van ouderavond 
• De vergaderingen van de begeleiding rondom het G-voetbal worden bijgewoond door het 

bestuurslid voetbalzaken recreatief 
• De procedure omtrent teamindeling is uitgeschreven in bijlage A. 

 

Ontwikkelingen  
Meiden 
Het is een wens van de club om het aanbod uit te breiden met meidenvoetbal. Dat geldt voor zowel 
de seniorencategorie als voor de jeugdcategorie. Echter zijn we afhankelijk van het aanbod in de 
regio en instroom. Zodra er signalen zijn om dit op te volgen, zullen we het doen.  

Walking Football 
Een ander voetbalaanbod is Walking Football. Gericht op de ouderen die middels spel en plezier nog 
graag tegen een bal willen trappen. Het streven is om dit te faciliteren en onze oud-leden (en 
mogelijke nieuwe leden) te activeren om hier aan mee te doen. We volgen hierin de ontwikkelingen 
vanuit de KNVB. 

JO21 – JO23 
Een relatief nieuw voetbalaanbod is het opzetten van een JO21 en JO23. Gericht op de jongeren om 
de overstap naar senioren kleiner te maken. Deze categorie (waar op zaterdag wordt gevoetbald) 
wordt op dit moment nog niet veel gebruikt in de regio en loont zich (nog) niet om op te starten. In 
de toekomst houden we dit nauwlettend in de gaten om zodra het kan te starten met een team.   

Zaterdagvoetbal 
Waar veel clubs in het westen en noorden te maken hebben met een switch naar zaterdagvoetbal, 
gebeurt dit in het zuiden niet. Het zit in onze cultuur om zondagvoetbal te spelen en zolang onze 
leden die wens hebben, gaan we hier niet in mee. Als echter uit signalen blijkt dat er vraag is naar 
een andere dag, dan gaan we dat uiteraard overwegen. Voor het eerste elftal blijft echter de zondag 
als ideale speeldag. 
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Individuele spelersbegeleiding met volgsysteem 
De procesoptimalisatie bij de jeugd is in volle gang. Daarvoor zijn stappen gezet met de aanstelling 
van een HJO en met dit nieuwe VOP. We kijken echter ook naar de toekomst en zien dat een 
individueel volgsysteem tot de mogelijkheden behoort. Zodra het een behapbaar project wordt, gaan 
we dit verder onderzoeken.  

Zaalvoetbal 
Naast veldvoetbal organiseert de KNVB ook zaalvoetbal. Deze tak van sport kan niet plaatsvinden op 
ons complex, waardoor je je als lid minder verbonden voelt met de club. We staan echter ervoor 
open om hierover na te denken als er voldoende vraag is en het gefaciliteerd kan worden.  
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6. Bijlages  
Bijlage 1: Procedure selectiebeleid en teamindeling jeugdteams 
Sportclub Susteren wenst uitgangspunten rondom het indelen en het selecteren van jeugd- en 
seniorenspelers eenduidig en doelmatig weer te geven. De redenen hiervoor zijn: 

- Invulling geven aan doelstellingen en ambities jeugdopleiding Sportclub Susteren; 
- Aanscherpen van de visie omtrent opleiden en doorstromen; 
- Samenhang bewaken tussen prestatieve en recreatieve voetballers bij Sportclub Susteren; 
- Duidelijkheid richting spelers/ouders. 

Definities en bepalingen 
Vanaf het seizoen 2022/2023 worden de volgende teams aangemerkt als prestatief jeugdteam: JO19-
1, JO17-1, JO15-1, (JO14-1 ovb), JO13-1, (JO12-1 ovb), JO11-1, JO10-1*, JO9-1*, JO8-1*. Alle andere 
jeugdteams worden aangemerkt als recreatief. *Mits 3 teams in categorie 

Het doel is om jeugdspelers vanaf JO10 met ingang van het seizoen 2022/2023 op kwaliteit te 
selecteren waarbij bij recreatieve teams naar evenwichtige situaties gestreefd wordt. Prestatieve 
teams worden als eerste ingedeeld van ‘boven naar beneden’ (startende bij JO19-1). Recreatieve 
teams worden hierna aangevuld.  

Voor teams t/m JO12 geldt dat ideale samenstelling van een team bestaat uit 1 keeper, het maximaal 
aantal veldspelers per leeftijdscategorie en 2 wisselspelers. Vanaf JO13 is de ideale mix met 3 
wisselspelers. 

De indeling is gebaseerd op inhoudelijke argumenten. Keuzes dienen door de trainer en 
coördinator/HJO (op verzoek) toegelicht te worden naar speler ouders. Om vooraf verwachtingen bij 
te stellen (of weg te nemen) kan een trainer/coördinator/HJO ook voor het communiceren van de 
indeling contact opnemen met ouders/spelers. De HJO is eindverantwoordelijk voor het proces 
rondom de teamindelingen. 

Sportclub Susteren maakt geen onderscheid naar woonplaats. Sportclub Susteren is dé regioclub in 
de omgeving van Susteren. Iedereen is welkom en wordt op eenzelfde manier behandeld. 
 
JO19-spelers kunnen vervroegd worden doorgeschoven naar de senioren selectieteams  indien de 
coördinator - senioren prestatief dit in het belang van de speler en Sportclub Susteren wenselijk acht. 
 
Spelers die deel uitmaken van de prestatieve teams in een jeugdcategorie worden geacht uit te 
willen komen in ALLE prestatieve teams waarvoor zij in aanmerking kunnen komen; naar inzicht van 
de club wordt hier zo evenwichtig als mogelijk en in het belang van de individuele ontwikkeling, 
invulling aan gegeven. 

Behalve de genoemde criteria wordt ook de sociale en emotionele ontwikkeling van onze jeugdleden 
in ogenschouw genomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een goede voetballer op een bepaald 
moment er nog niet aan toe is om bij een oudere groep te gaan voetballen maar halverwege het 
seizoen de overstap wel aan zou kunnen. Het kan dus zijn dat jeugdspelers tussentijds hoger of lager 
worden ingedeeld. Deze beslissing wordt genomen door de betreffende jeugdcoördinator in 
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samenspraak met de hoofd jeugdopleiding.  
 
Tot slot; (niet) eerdergenoemde omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van de 
teamsamenstelling na iedere fase (4-fasenvoetbal) of in de winterstop. Hiervoor geldt dat de 
beslissingsbevoegdheid ligt bij de jeugdcoördinator in samenspraak met de hoofd jeugdopleiding. 
Het belangrijkste uitgangspunt bij het selecteren blijft echter de individuele ontwikkeling van een 
jeugdspeler 

Coördinatie en tijdsplanning  
De coördinatie en eindverantwoordelijk rondom teamindelingen ligt bij de HJO. Specifiek naar 
afdelingen zijn daarbij de volgende coördinatoren (onder-, midden-, bovenbouw) verantwoordelijk.  
 
Het jaarlijks samenstellen van de nieuwe teams loopt volgens een tijdsplanning.  

Selectiecriteria 

JO6, JO7 
Bij de JO6 & JO7 wordt niet geselecteerd op kwaliteit. Deze teams bestaan idealiter uit 6 spelers. Bij 
de JO6 en JO7 worden de teams op gelijke sterkte ingedeeld en kan rekening worden gehouden met 
fysieke en sociale criteria (zoals vriendjes). Om doorstroming en onderlinge afstemming met de JO8 
te bevorderen dienen deze teams minimaal 1 trainingsavond in de week op dezelfde dag te trainen. 

JO8, JO9, 10 
Bij de JO8, JO9 en JO10 wordt niet geselecteerd op kwaliteit*. Deze teams bestaan idealiter uit 8 
spelers. Bij de JO8, JO9 en JO10 worden de teams op gelijke sterkte ingedeeld en kan rekening 
worden gehouden met sociale criteria (zoals vriendjes). Om doorstroming en onderlinge afstemming 
te bevorderen dienen deze teams minimaal 1 trainingsavond in de week op dezelfde dag te trainen. 
*Vanaf het seizoen 2022/2023 geldt dat de JO8-1, JO9-1 en JO10-1 op kwaliteit wordt ingedeeld 
indien drie teams per categorie gemaakt kunnen worden. In dat geval worden de JO*-2 en JO*-3 op 
gelijke sterkte ingedeeld. 

JO11 en JO12 
Bij de JO11-1 en JO12-1 wordt geselecteerd op kwaliteit. Deze teams bestaan idealiter uit 10 spelers. 
De JO11-2 en JO12-2 worden gezien als recreatief. De lagere teams worden samengesteld op gelijke 
sterkte van de teams en kan in grotere mate geselecteerd worden op sociaal-emotionele criteria. 
Ook deze teams bestaan uit maximaal 10 spelers. Om de doorstroming en onderlinge afstemming te 
bevorderen dienen de JO11-1, JO12-1 en JO13-1 op dezelfde dag/tijdstip te trainen. 

JO13 
Bij de JO13-1 wordt geselecteerd op kwaliteit. Dit team bestaat idealiter uit 14 spelers (11 in het veld 
en 3 reservespelers). De JO13-2 e.v. wordt gezien als recreatief.  Om de doorstroming en onderlinge 
afstemming te bevorderen dienen de JO11-1, JO12-1 en JO13-1 op dezelfde dag/tijdstip te trainen. 

JO19, JO17, JO15, JO14 
Uitgangspunt is selecteren op kwaliteit. Deze teams bestaan idealiter uit 15 spelers. De JO19-1, JO17-
1, JO15-1 en JO14-1 worden aangemerkt als prestatief jeugdteam. Om de doorstroming en 
onderlinge afstemming te bevorderen dienen de JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO14-1 op dezelfde 
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dag/tijdstip te trainen. 
 
Procedure indeling jeugd 
De totstandkoming van de jeugdteams is een lang proces. Voor eenduidigheid en transparantie 
wordt de volgende planning aangehouden. 

- In de maand januari vindt een inventarisatie van jeugdspelers (op aantallen voor het 
volgend seizoen) door coördinatoren (onder-, midden-, bovenbouw, prestatief) en HJO 
plaats. Instromers, doorstromers en instromers worden in kaart gebracht. 

- In de maand maart vindt wederom eenzelfde inventarisatie plaats.  
- Begin april neemt de coördinator/HJO contact op met de trainers voor een selectieadvies 

van zijn/haar spelers.  Tevens wordt gevraagd of trainers doorgaan. 
- Eind april maken de coördinatoren/HJO een indeling voor het volgend seizoen ‘met 

potlood’.  
- Begin mei bespreken de coördinatoren/HJO de indeling met jeugdtrainers per 

leeftijdscategorie (onder-, midden-, bovenbouw). Trainers geven een advies. 
- Eind mei stellen de coördinatoren/HJO de concept indeling op. Vanuit zorgplicht worden 

de spelers/ouders, die naar verwachting hogere verwachtingen hebben dan uiteindelijk 
de nieuwe indeling laat zien, voor de bekendmaking geïnformeerd door de trainer en 
coördinator/HJO. 

- Na de overschrijvingstermijn (half juni) wordt de concept indeling gepubliceerd.  
- Begin augustus vindt een review op concept indeling plaats door de coördinatoren/HJO 

met het oog op zomerse mutaties. Hierna wordt de definitieve indeling gepubliceerd. 
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Bijlage 2: Richtlijn teamaanvulling bij spelerstekort jeugdteams + 
doorschuiven op zaterdag 
Bij een tekort aan spelers in een jeugdteam voor een voetbalwedstrijd op zaterdag gelden de 
volgende richtlijnen. Prestatieve jeugdteams hebben in principe prioriteit. Verder hebben 
competitie-/bekerwedstrijden voorrang op vriendschappelijke wedstrijden. Dit geldt ook voor 
prestatieve jeugdteams. 

Vanaf het seizoen 2022/2023 worden de volgende teams aangemerkt als prestatief jeugdteam: JO19-
1, JO17-1, JO15-1, (JO14-1 ovb), JO13-1, (JO12-1 ovb), JO11-1, JO10-1*, JO9-1*, JO8-1*.  *Mits 3 
teams in categorie 
 
Bij één beschikbare wisselspelers of geen keeper in een team kan een beroep gedaan worden op een 
ander team (doorschuiven).       

Doorschuiven gebeurt altijd in onderling overleg tussen de trainers met inachtneming van de 
onderstaande regels. Komen de trainers onderling niet tot een oplossing, dan neemt de betreffende 
coördinator/HJO een besluit die overeenkomt met het onderstaande beleid. Trainers benaderen 
nooit rechtstreeks jeugdspelers. Contact verloopt altijd via de trainers. 
 
Doorschuiven van spelers dient vooraf en uiterlijk op donderdag na de laatste training door de 
trainers geïnformeerd te worden.                        

Bij spelerstekorten in een prestatief team zal in eerste instantie naar een geschikte (=kwaliteit en 
ambitie) en passende (=positie op het veld) vervanger worden gezocht in het hoogste recreatieve 
team dat is ingedeeld in dezelfde leeftijdscategorie. Als geen passende vervanger gevonden wordt in 
het ‘tweede team’, dan zal er een vervangende speler gezocht worden in een prestatief team in een 
jongere leeftijdscategorie.  Doorschuiven voor recreatieve jeugdteams gebeurt in onderling overleg 
tussen de trainers binnen de recreatieve opleidingsteams (eventueel leeftijdscategorie 
overschrijdend).  
 
Keepers vormen hierop een uitzondering. Een geschikte vervanger kan, behalve bij het tweede team 
in dezelfde leeftijdscategorie ook worden gezocht in een prestatief team in een jongere 
leeftijdscategorie.  
 
Spelers van Sportclub Susteren komen in aanmerking om te worden doorgeschoven mits zicht op een 
basisplaats/ veel speelminuten (minimaal een helft). Indien geen kans op een basisplaats/ veel 
speelminuten, dan kan de jeugdspeler alsnog aansluiten bij het eigen team voor maximaal een halve 
wedstrijd (mits het wedstrijdschema dit toelaat). Het voorgaande geldt voor het doorschuiven naar 
‘hogere teams’. Voor het doorschuiven in de ‘breedte’ of ‘omlaag’ geldt dat van spelers bij Sportclub 
Susteren in het belang van de vereniging en opleiding verwacht mag worden, dat men op verzoek 
doorschuift om andere teams te helpen als dat nodig is.  
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Bijlage 3: Opleidingen 
Binnen Sportclub Susteren is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Ons streven is om eigen 
trainers en leiders (zowel intern als extern) op te leiden en niet te werven. Voor coördinatoren, 
trainers, leiders en scheidsrechters zijn daarom verschillende opleidingen mogelijk. Daarbij vergeten 
wij de scheidsrechters niet! 

Indien interesse bestaat om een externe opleiding te volgen waar kosten aan verbonden zijn, dan 
kan contact opgenomen worden met de hoofd jeugdopleiding of de betreffende coördinator. De 
hoofd jeugdopleiding en betreffende coördinator kan je informeren over de 
opleidingsmogelijkheden. De aanvraag wordt vervolgens besproken in de jeugdraad en wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Externe opleidingen worden vergoed door Sportclub 
Susteren. 

Indien een jeugdtrainer een externe opleiding gaat volgen wordt er vanuit Sportclub Susteren 
verwacht dat die persoon voor een aantal jaar aan de club, of zelfs aan een team, verbonden zal 
blijven. Indien een jeugdtrainer beslist eerder te stoppen wordt er verwacht dat de opleiding aan de 
club (gedeeltelijk) zal worden terugbetaald.  

Naast de externe opleidingen verzorgt Sportclub Susteren enkele keren per seizoen interne 
bijscholing voor jeugdtrainers. 
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Bijlage 4: procedure instroom/uitstroom jeugdspelers 

Instroom 
Sportclub Susteren is een regioclub en staat daarom open voor instroom van prestatieve en 
recreatieve jeugdspelers uit de regio. Sportclub Susteren zal niet actief werven bij andere 
verenigingen. Indien een speler bij Sportclub Susteren wil komen spelen gebeurt dat op eigen 
initiatief. 
 
Jeugdvoetballers uit de regio die bij Sportclub Susteren willen komen voetballen, dienen op een 
goede manier in te stromen en daarbij op de juiste manier te worden begeleid. Hierbij gelden de 
volgende procedures en uitgangspunten. 

Bij de instroom zijn de volgende procedures en uitgangspunten van toepassing: 

- Aanmeldingen van jeugdspelers gebeurt digitaal via onze site. De secretaris ontvangt de 
aanmelding en stuurt deze gelijktijdig door naar de ledenadministratie, hoofd jeugdopleiding 
en betreffende jeugd coördinator. Hierna wordt door de jeugd coördinator contact 
opgenomen met de (ouders van) de jeugdspeler voor een intake. 

- Voor aspirant leden is het mogelijk om eerst vier keer proef te trainen alvorens lid te worden. 
Via de site kunnen jeugdspelers zich hiervoor aanmelden. Hierna wordt door de jeugd 
coördinator contact opgenomen en gedurende de proefperiode begeleid. Na de 
proefperiode wordt door de hoofd jeugdopleiding en de coördinator besloten of de 
jeugdspeler in een prestatief of recreatief opleidingsteam zal worden geplaatst*.  

*Na het sluiten van de inschrijftermijn (15 juni) worden geen spelers meer ingedeeld in een prestatief 
team. Bij een latere aanmelding zal de jeugdspeler in ieder geval tot de eerste volgende nieuwe fase 
in een recreatief team worden ingedeeld. Voor spelers die afkomstig zijn van een BVO geldt een 
uitzondering aangezien hiervoor andere overschrijvingstermijnen gelden.  

Uitstroom 
Het kan voorkomen dat een speler naar een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) vertrekt, naar een 
andere amateurclub overstapt of een andere sport wil bedrijven.   
 
Sportclub Susteren vindt het jammer dat jeugdspelers bij Sportclub Susteren willen stoppen. Bij het 
uitstromen van jeugdspelers zal daarom altijd gevraagd worden naar de reden om te stoppen bij 
Sportclub Susteren. 

Indien een jeugdspeler een uitnodiging heeft ontvangen om voor een Betaald Voetbal Organisatie 
(BVO) uit te komen, dan wordt deze uitnodiging besproken met de hoofd opleiding, betreffende 
jeugd coördinator, de jeugdspelers en zijn/haar ouders. 

Uitschrijving vindt plaats via de website. 
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Bijlage 5: Richtlijn speeltijd jeugdopleiding 

Prestatief  
Deze richtlijn moet jeugdspelers met een hogere mate van ambitie, discipline en inzet, op een 
rechtvaardige manier belonen en motiveren. Deze richtlijn is in het belang van de jeugdopleiding van 
Sportclub Susteren want een juiste toepassing heeft een lerend en motiverend effect en een 
positieve invloed op de mentale weerbaarheid van de jeugdspelers. Een hoge mate van inzet en 
beleving is immers een minimale voorwaarde als een speler in een prestatief team van Sportclub 
Susteren wil voetballen. 

Deze richtlijn moet trainers, spelers en ouders inzicht en duidelijkheid verschaffen over het beleid 
van Sportclub Susteren ten aanzien van de speeltijd van spelers in de prestatieve jeugdteams.  

De minimale speeltijd per veldspeler in een seizoen is als volgt*: 

- JO13-1, JO14-1, JO15-1:  67% 
- JO17-1:    50% 
- JO19-1:    te bepalen door trainer 

Afwijkingen op de richtlijn: 
Als de inzet en beleving van een speler niet is wat verwacht mag worden, dan mag een trainer/coach 
afwijken van de richtlijn. Argumenten hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: afmeldingen voor 
trainingen of wedstrijden zonder goede reden, niet met de gewenste inzet trainen of wedstrijden 
spelen, onacceptabel gedrag binnen het team of naar het kader, gebrek aan discipline, 
spelopvatting/beleving, etc.  

Blessures (of ander gebrek aan fitheid)/ vakanties kunnen consequenties hebben voor de minimale 
speeltijd. Een speler die langere tijd of regelmatig niet fit is zal de minimale speeltijd mogelijk niet 
halen.   

Deze richtlijn geldt niet voor JO19-1 omdat dit team het laatste opleidingsteam is voor de (senioren) 
selectieteams en daar geldt deze richtlijn ook niet. Uiteraard zal de trainer van de JO19-1 aandacht 
moeten hebben voor voldoende speeltijd voor iedereen.  

Praktische overwegingen en voorwaarden bij invulling van de richtlijn: 
Per wedstrijd kan door de trainer/coach rekening gehouden worden met de aanwezige fitte spelers 
in een linie en met de zwaarte van de wedstrijd. Als iedere speler aan het einde van een seizoen over 
alle wedstrijden gezien op het percentage minimale speeltijd uitkomt. 

Interpretatie van en handelen naar deze richtlijn blijft in belangrijke mate subjectief. Daarom is dit 
een richtlijn. De trainer/coach dient naast het beleid van Sportclub Susteren ten aanzien van de 
minimale speeltijd, ook rekening te houden met spelers en ouders die een verklaring willen voor de 
werkelijke speeltijd. Hij/zij moet dit op basis van deze richtlijn altijd kunnen uitleggen. Voor de 
reproduceerbaarheid van de argumenten moeten de speelminuten, aan/afwezigheid, redenen van 
afmeldingen, blessures, gebeurtenissen etc. door de trainer/coach worden vastgelegd. 

Conclusie: 
Een hoge mate van inzet en kwaliteti wordt in de jeugdopleiding van Sportclub Susteren beloond met 
een basisplaats en/of meer speelminuten. Een lage mate van inzet wordt beloond met een plek op 
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reservebank en/of minder speelminuten. De beoordeling van de mate van inzet/beleving van spelers 
en de uiteindelijke beslissingen over de speeltijd van de spelers ligt bij de 
trainer/coach/coördinatoren/HJO. 

 
Recreatief (van toepassing op alle niet prestatieve teams) 

Deze richtlijn moet trainers, spelers en ouders inzicht en duidelijkheid verschaffen over het beleid 
van Sportclub Susteren ten aanzien van de speeltijd van spelers in de recreatieve jeugdteams.  

De minimale speeltijd per veldspeler in een seizoen is als volgt*: 

- Recreatief jeugdteam  70% 

Afwijkingen op de richtlijn: 
Als de inzet en beleving van een speler niet is wat verwacht mag worden, dan mag een trainer/coach 
afwijken van de richtlijn. Argumenten hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: afmeldingen voor 
trainingen of wedstrijden zonder goede reden, niet met de gewenste inzet trainen of wedstrijden 
spelen, onacceptabel gedrag binnen het team of naar het kader, gebrek aan discipline, 
spelopvatting/beleving, etc.  

Blessures (of ander gebrek aan fitheid) / vakanties kunnen consequenties hebben voor de minimale 
speeltijd. Een speler die langere tijd of regelmatig niet fit is zal de minimale speeltijd mogelijk niet 
halen.   

Deze richtlijn geldt niet voor prestatieve jeugdteams omdat hiervoor een andere richtlijn geldt. 

Praktische overwegingen en voorwaarden bij invulling van de richtlijn: 
Per wedstrijd kan door de trainer/coach rekening gehouden worden met de aanwezige fitte spelers 
in een linie en met de zwaarte van de wedstrijd. Als iedere speler aan het einde van een seizoen over 
alle wedstrijden gezien op het percentage minimale speeltijd uitkomt. 

Interpretatie van en handelen naar deze richtlijn blijft in belangrijke mate subjectief. Daarom is dit 
een richtlijn. De trainer/coach dient naast het beleid van Sportclub Susteren ten aanzien van de 
minimale speeltijd, ook rekening te houden met spelers en ouders die een verklaring willen voor de 
werkelijke speeltijd. Hij/zij moet dit op basis van deze richtlijn altijd kunnen uitleggen. Voor de 
reproduceerbaarheid van de argumenten moeten de speelminuten, aan/afwezigheid, redenen van 
afmeldingen, blessures, gebeurtenissen etc. door de trainer/coach worden vastgelegd. 

Conclusie: 
Een hoge mate van inzet wordt in de jeugdopleiding van Sportclub Susteren beloond met een 
basisplaats en/of meer speelminuten. Een lage mate van inzet wordt beloond met een plek op 
reservebank en/of minder speelminuten.  

De mate van talent of kwaliteit van een jeugdspeler is bij de toepassing van deze richtlijn minder 
bepalend. De beoordeling van de mate van inzet/beleving van spelers en de uiteindelijke beslissingen 
over de speeltijd van de spelers ligt bij de trainer/coach/coördinatoren/HJO. 
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Bijlage 7: Gedragsregels 
Door middel van dit gedragsreglement is voor iedereen duidelijk wat wel en niet kan. De 
onderstaande regels zijn van toepassing voor leden, leiders, organisatie, kantinemedewerkers, 
vrijwilligers en toeschouwers zodra ze het Sportpark betreden. 

Wij zijn een vereniging en doen het samen 
Als vereniging doen we dingen samen, hebben we elkaar ook nodig. Dus waar mogelijk proberen we 
elkaar te helpen, we verwachten dat iedereen binnen de vereniging bereid is daaraan bij te dragen. 

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag 
Voetbal is een teamsport waarbij plezier centraal staat. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een 
sportief klimaat. En wat betreft onze jeugd laten wij de kinderen hun spel spelen 

Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij 
Als speler en lid van Sportclub Susteren vertegenwoordig je de club. Laat dit duidelijk naar voren 
komen, door positief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding. 

Omgang met anderen 
We hebben respect voor elkaar. Schelden, vloeken, seksueel getinte woorden en discrimineerde 
opmerkingen worden absoluut niet getolereerd. Wij tonen respect voor de scheidsrechter, de leiding 
en onze vrijwilligers Accepteer de beslissingen van scheids- en grensrechters. Heb respect voor 
medespelers, tegenstander en leiding. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je 
kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Beslissingen van leiders en trainers worden geaccepteerd, 
zonder in discussie te gaan (in woord of gebaar). Indien er onenigheden zijn, dan kunnen deze na 
afloop van de training of wedstrijd besproken worden. 

Omgang met andermans eigendommen 
We hebben respect voor andermans eigendommen. Indien een persoon schade of vernielingen 
aanricht aan eigendommen van de vereniging of anderen, zullen de kosten verhaald worden bij de 
boosdoener(s). Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen Na de training en 
wedstrijd dienen de kleedkamer en doucheruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo 
nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden. Spelers assisteren de 
leider/trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte voetbalmaterialen/faciliteiten. Ga 
ook op een fatsoenlijke wijze met de accommodatie van de tegenstander om en houd je aan de 
regels die ter plaatse gelden. Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of 
beschadigingen aan en zorg dat kleedlokalen opgeruimd zijn. 

Wij tolereren geen geweld 
Voetbal is een fysieke sport, maar gewelddadig gedrag hoort daar absoluut niet bij. Slaan, stompen, 
schoppen, spugen of welke vorm van fysiek geweld naar anderen worden niet getolereerd. 

Voetbal is een teamsport 
Als speler maak je deel uit van een team! Daarbij hoort verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid, 
nakomen van afspraken en sportiviteit. Laat ook in je gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar 
voren komen dat je samen als team een prestatie wil leveren. Als er problemen zijn, maken we er 
melding van. Open communicatie is belangrijk binnen een vereniging. Om te weten wat er speelt 
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binnen de vereniging en waar nodig actie te kunnen ondernemen, is het belangrijk dat zaken worden 
gemeld. 

Sancties 
Als vereniging zullen we toezien op het naleven van de gedragsregels en mensen aanspreken op niet 
gepast gedrag. Bij overtreding van de genoemde gedragsregels is het bestuur van de vereniging 
bevoegd om passende maatregelen te nemen. 
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