Voorwoord
DHSC is een vereniging waar plezier, vriendschap en individuele ontwikkeling centraal staan. Het
beleidsplan helpt ons om deze ontwikkelingen toekomstbestendig te maken. We zijn en blijven een
club waar spelplezier en sportief succes hand in hand gaan.
Het technisch jeugdvoetbalbeleidsplan is van ons allemaal: het is opgesteld in opdracht van het
Dagelijks Bestuur, van advies voorzien van onze Technische commissie (TC) en jeugdbestuur.
Het is een plan voor alle jeugdleden en hun ouders of verzorgers. Het is een plan voor nu en voor de
toekomst. Het geeft ons richting en houvast voor de jeugd, en regelt ook de doorstroming van de
jeugd naar onze senioren. Tevens wordt het beleidsplan elk jaar geëvalueerd om te kijken waar nodig
is om aan te passen.
Een technisch jeugdvoetbalbeleidsplan dat goed functioneert, heeft pas na jaren (denk hierbij aan
geruim 5 jaar) duidelijk zichtbare opbrengsten. Hiervoor is de continuïteit van het grootste belang. Om
de continuïteit en de uitvoering van het technisch beleid zoals vastgelegd in het jeugdplan te
waarborgen, zal de organisatie binnen DHSC aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.
De TC zal in staat moeten worden gesteld om de uitvoering van het technisch beleid door trainers en
begeleiders te coördineren, bewaken en eventueel corrigeren. Hiervoor dienen onder andere de
periodieke overleggen (eenmaal in de zes weken) met de trainers waar we verder over de inhoud
spreken en handvatten aan de trainers en begeleiders bieden om het technisch beleid uit voeren.

Missie & Visie
Missie
DHSC is een voetbalclub met een lange historie geworteld in de wijk Ondiep. Het is een voetbalclub
waar ieder lid zijn eigen ambitieniveau mag hebben en waar het uitgangspunt is dat alle leden met
plezier op het voor hun hoogst haalbare niveau (voetbal en persoonlijk) kunnen sporten. Wij zijn een
voetbalclub waar plezier, individuele ontwikkeling en verbondenheid voorop staan, waar we samen
zorgen voor een goede sfeer en betrokkenheid in alle geledingen.

Visie
De visie van DHSC kent de volgende pijlers:
• De vereniging stelt zich ten doel om alle leden en potentiele leden de mogelijkheid te bieden het
voetbalspel te spelen, dit kan zowel recreatief als prestatief.
• Er dient binnen de gehele vereniging een sfeer van sociale saamhorigheid aanwezig te zijn. Deze
sfeer (gezelligheid) is kenmerkend voor DHSC en draagt bij in het behoud en de uitbouw van het
ledenaantal.
• De jeugd is binnen de vereniging een van de belangrijkste pijlers. De vereniging stelt zich ten doel in
Ondiep een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd graag bij DHSC wil komen en blijven
voetballen.
• De vereniging stelt zich ten doel om in de toekomst met een aantal eigen opgeleide spelers
prestatievoetbal te bedrijven op het hoogst haalbare niveau.
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Doelstellingen
Bij DHSC vinden we de verbinding tussen jeugd en senioren erg belangrijk. Uitgangspunt is dat je je
hele voetballende leven bij DHSC speelt: van de pupillen tot en met de veteranen. We investeren dan
ook in beiden, waarbij de insteek is dat er zoveel mogelijk eigen jeugd doorstroomt naar de
seniorenselectie. We willen gebruik maken van onze eigen jeugdleden, dat we hen helpen een goed
niveau te bereiken en hen binden aan de vereniging.
Doelstellingen jeugdvoetbalbeleidsplan Op basis van de missie en de visie is een aantal
hoofddoelstellingen gedefinieerd:
• Een duidelijk opleidingstraject voor de jeugd, vanaf de pupillen tot aan de overstap naar de senioren,
met daaraan gekoppelde specifieke trainingen per leeftijdsgroep.
• Een eenduidige spelopvatting voor alle teams.
• Er is balans in prestatie en spelplezier bij zowel selectie- als breedteteams (niet selectieteams): het
een versterkt het ander.
Voor het realiseren van deze hoofddoelstellingen zijn de volgende tussendoelstellingen genoemd:
• Het leveren van een teamprestatie en sociale cohesie binnen het team zijn de bouwstenen voor
spelplezier. Dit bevorderen wij bij DHSC.
• Structuur aanbrengen binnen de jeugdopleiding met beschrijving van de verantwoordelijkheden.
• Bevorderen van de doorstroming van jeugdspelers, inhoudelijk en in aantallen.
• Verhogen van het niveau van de jeugdteams, zowel van de selectieteams als de breedteteams.
• De mening van de jeugdleden is belangrijk, zij worden gehoord binnen DHSC.
• Interne communicatie: iedereen staat achter de visie en draagt bij aan het behalen van de
doelstellingen.
• We realiseren een leidraad, de ‘blauwe’ draad, voor het kader van de jeugdafdeling, waarmee zowel
trainers als leiders zich achter de doelstellingen kunnen scharen.

Visie jeugdvoetbal & ontwikkelen speelwijze
Jeugdvoetbal
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Ontwikkelen speelwijze
Het startpunt bij het bepalen van de speelwijze heeft te maken met welke speelstijl je teams spelen.
We kiezen voor een stijl van spelen die de grootst mogelijke ontwikkelingen waarborgt en die past
binnen de cultuur van de club en onze jeugdopleiding.
De speelstijl
• We hebben de intentie om vanuit de eigen kracht te vertrekken. Wij nemen het initiatief, wij zijn aan
de bal!
• We kiezen voor opbouw van achteruit met een duidelijk idee, afhankelijk van de situatie: het ene
moment via korte opbouw, het andere moment via lange opbouw!
• We maken gebruik van elke opening bij de tegenpartij. Dwingend, dreigend en met een duidelijk
idee!
• We laten ruimte voor inbreng van de spelers. Creativiteit en initiatief staan voorop!
• We verdedigen met killer instinct, met de intentie om de bal in bezit te krijgen!
• We zetten de tegenstander agressief onder druk, met als doel de bal af te pakken. Dit zonder
overtredingen te maken!
• We houden de speelwijze vast, ongeacht de druk van de tegenpartij en het resultaat!
• We willen elke wedstrijd winnen, met plezier als drijfveer!
“ De techniek bepaald uiteindelijk de tactiek”
“ Als je talent wilt ontwikkelen, moet je spelers zich in alle vrijheid laten uiten”
Gekozen is om vanaf O8 t/m O11 ons vooral te richten op de technische ontwikkeling en vanaf O13
t/m O19 ons te richten op het trainen van Spelprincipes. De trainers van O8 t/m O11 stellen wij op de
hoogte van hetgeen wij vanaf O13 willen trainen. Deze trainers staan aan de basis van het 11:11
voetbal en zij gaan de spelers spelenderwijs al richting geven, zodat er een basis is gelegd en er een
makkelijkere instap is als zij naar het grote veld moeten vanaf O13.
Belangrijkste is dat jonge spelers in O8 t/m O11 zich ontwikkelen op “handelingen en vaardigheden”
en die de nadruk te geven in trainingen en wedstrijden. Veel balcontacten zijn van belang in de
ontwikkeling van een jonge speler en dit kunnen we tijdens trainingen creëren. Hier maken we vooral
spelers bewust van iets gezamenlijks willen doen en bereiken, willen wij hen vaardigheden aanleren
en willen wij hen individueel veel ruimte geven.
Pas vanaf O13 t/m O19 moeten spelers meer gaan begrijpen hoe wij bij DHSC willen spelen in een
1:4:3:3 formatie, hoe wij willen trainen, hoe wij willen dat spelers moeten trainen, hoe wij spelers willen
voorbereiden in hun jeugdjaren om hen naar de seniorenselecties te brengen en wat daar allemaal
voor komt kijken als jeugdspeler. Dit willen wij bereiken door te trainen op spelprincipes en te trainen
met een hogere trainingsintensiteit.
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Trainers binnen DHSC
Binnen de club gaat de TC aan de slag om de vaardigheden van de trainers te ontwikkelen. Dit komt
de kwaliteit van de spelers zeer ten goede in trainingen en wedstrijden. De club zal in elk seizoen
bijeenkomsten (zes keer in het seizoen) organiseren waarbij de ontwikkeling van trainers centraal
staat. Dit allemaal om het optimaal ontwikkelen van jeugdspelers. Dit zorgt eveneens
voorbetrokkenheid bij de club en saamhorigheid onder de trainers.
De stap “opleiden” kenmerkt zich door een reeks van themabijeenkomsten (eenmaal in de zes weken)
en scholingsactiviteiten (train de trainer) die bijdragen aan het vergroten van de kennis en
vaardigheden van de trainers. Er wordt budget vrijgemaakt om trainers in de onderbouw op cursus te
sturen en om elk seizoen een aantal trainers UEFA C aan te bieden voor selectieteams vanaf de O13.
De club ziet graag vanaf de O13 t/m O19 op de eerste teams onafhankelijke trainers (geen ouders als
hoofdverantwoordelijke, alleen als assistent) op de groep staan met minimaal UEFA C papieren.
Trainers vanaf de O13 selectieteams trainen maximaal twee jaar hetzelfde team. Na twee jaar kiest de
club voor een ander gezicht voor de groep.

Selectiebeleid
DHSC wil in het seizoen 2020-2021 een duidelijk beleid voor nu en in de toekomst om te komen tot
teamindelingen met een procedure en beoordelingscriteria die zijn afgeleid binnen het technisch
jeugdvoetbalbeleidsplan van de club. DHSC wil iedere speler de kans geven op het niveau te spelen
dat bij hem past, zodat hij zich optimaal kan ontwikkelen en voldoende uitdaging en plezier vindt.
Selecteren is daarbij een van de middelen.
Het proces van de teamsamenstellingen voor het seizoen 2020/2021 is anders dan u misschien
gewend bent. Elke speler zal in het seizoen 2020/2021 in zijn eigen leeftijdscategorie gaan voetballen.
Hiervoor wordt gekozen omdat dit een zo’n natuurlijk mogelijk proces is binnen de jeugdopleiding.
Voor het komende seizoen zullen wij de indeling cycli van de KNVB volgen. De KNVB gaat vanaf het
aankomende seizoen 2020/ 2021 de teams O8 t/m O12 in vier blokken per jaar herindelen naar
nieuwe klassen (daar waar nodig). Die momenten willen wij als club aangrijpen om kritisch te kijken
naar de individuele spelers of er spelers zijn die zouden moeten doorschuiven, omdat zij meer
weerstand zouden kunnen gebruiken of een stapje terug moeten doen binnen hun leeftijdscategorie
om hun voetbalspel zich nog beter te kunnen ontwikkelen.

Beoordeling op meerdere momenten
Alle spelers worden gedurende het hele seizoen op regelmatige basis beoordeeld. Om de voortgang
van de spelers door te nemen, zal er drie keer in het seizoen een technisch overleg plaatsvinden
tussen de trainers van de leeftijdscategorie en TC. Als spelers uit het tweede selectieteam of lager
opvallen door hun prestaties tijdens de trainingen, toernooien, wedstrijden of op de
beoordelingsformulieren wordt de TC ingeschakeld om deze spelers te bekijken. Bij een positief
advies, kan de trainer deze spelers uitnodigen om mee te doen aan de wedstrijdvormen voor een
hoger selectieteam. Het meetrainen geeft nog geen garantie op een plek in dit team in het nieuwe
seizoen. Als het voor de ontwikkeling van de speler van belang is dat hij na een beoordeling tijdens
het seizoen lager of hoger gaat voetballen dan zal dit na overleg tussen de betreffende trainers,
speler, ouder(s) en/of verzorger(s) en TC gebeuren.
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Beoordelingsformulier
DHSC gaat werken met een digitaal beoordelingsformulier (DOTCOMSPORT). In dit
beoordelingsformulier zijn verschillende selectiecriteria opgenomen die gaan over technische
kwaliteiten, maar ook over motivatie en inzet. Voorbeelden daarvan zijn: leeftijd, lichaamsbouw,
links/rechts/tweebenig, technische vaardigheden, handelingssnelheid, wedstrijdmentaliteit, tactische
vaardigheid en algeheel gedrag/mentaliteit. Bij het laatste criterium kun je denken aan sociaalemotionele ontwikkeling, trainings- en wedstrijdopkomst en gedrag binnen en buiten het veld.
Het beoordelingsformulier wordt twee keer per seizoen digitaal ingevuld door alle trainers. De trainers
beoordelen de kwaliteiten van de spelers op de verschillende criteria. De trainers bespreken samen
met de speler na het invullen van het beoordelingsformulier in een persoonlijk gesprek de
ontwikkeling.

Selectieprocedure
Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat spelers zichzelf selecteren gedurende het lopende seizoen! Er
worden geen selectietrainingen en/of selectiewedstrijden georganiseerd om te komen tot de formatie
van de nieuwe selecties.
De ontwikkeling van de spelers wordt besproken en gevolgd in het technisch overleg van de
betreffende leeftijdscategorie. Tijdens dit overleg nemen de trainers en de TC deel. De ontwikkeling
van de spelers wordt bewaakt en gemeten aan de hand van de gestelde selectiecriteria, in eerste
instantie door de trainer.
Doordat de spelers gedurende het hele seizoen op regelmatige basis gemonitord en beoordeeld
worden, zijn vaste “selectiedagen” aan het eind van het seizoen in principe niet nodig. Dit leidt tot
minder stress en overmatige prestatiedruk bij jonge spelers. Het gaat tenslotte om ontwikkeling van
spelers en spelplezier. Daarnaast is het daardoor mogelijk om de teamindelingen sneller bekend te
maken, namelijk in de eerste week van juni.

Intern meetrainen
Het kan voorkomen dat een trainer, spelers vraagt om mee te trainen bij een selectieteam. Het gaat
hier bij de pupillen om spelers die opvallen tijdens de reguliere wedstrijden of trainingen, op basis van
de beoordelingsformulieren en die door de TC zijn bekeken.
Om goede doorstroom binnen de leeftijdsgroep te bevorderen wordt er (meestal) als volgt
doorgeschoven: een speler van het tweede selectieteam traint mee het eerste selectieteam, terwijl er
een speler vanuit het derde selectieteam meetraint met het tweede selectieteam. Natuurlijk kan het
ook voorkomen dat een talentvolle speler uit een ander selectieteam direct aansluit bij het eerste
team. De afweging is dan aan de betreffende hoofdtrainer van het selectieteam in overleg met de TC.
Als het voor de ontwikkeling van de speler van belang is dat hij tijdens het seizoen doorstoomt naar
een ander team dan zal dit na overleg tussen de betreffende trainers, speler, ouder(s) en/of
verzorger(s) en TC gebeuren.

Meetrainen van spelers van een andere vereniging.
Spelers die uitkomen voor een andere voetbalvereniging en aangeven graag trainingen bij DHSC te
willen volgen, dienen gemeld te worden bij de TC. Spelers hebben alleen de mogelijkheid om mee te
trainen wanneer er plek is binnen een team.
Van hieruit zal bepaald worden bij welk team en op welke data de betreffende speler deel kan nemen
aan trainingen bij DHSC. Het meetrainen van spelers van andere verenigingen bij een selectieteam
van DHSC is niet mogelijk zonder dat hier vooraf goedkeuring is gegeven door de TC.
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Samenstelling teams
De teams worden samengesteld door de trainers en TC en vastgesteld door de TC op basis van de
trainingen/wedstrijden, beoordelingsformulieren en/of het meetrainen met een hoger team. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij de TC. De selectieteams worden op geboortejaar ingedeeld. De club
kijkt alleen naar dispensatiespelers voor breedte teams wanneer een speler niet tot zijn recht komt
binnen zijn eigen leeftijdscategorie. Dit zijn wel uitzonderingen die de club zoveel mogelijk wil
vermijden. Wanneer een speler talentvol is en een leeftijdscategorie hoger moet voetballen gebeurt dit
altijd in overleg met de TC. Desbetreffende speler moet dan wel zodanig talent vol zijn dat hij
uitgeleerd is in zijn eigen leeftijdscategorie en zijn individuele kwaliteiten een extra impuls nodig
hebben.
De hoofdtrainer is in overleg met de TC verantwoordelijk voor communicatie met spelers die in- of
uitstromen in een selectieteam. Het “jo-jo effect” is onwenselijk en moet bij alle jeugd zoveel mogelijk
voorkomen worden door overleg met jaarlagen over de jaren heen.
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