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JAARVERSLAG
JEUGDAFDELING

Seizoen 2021-2022
Noes Patty

Inleiding
Het voetbalseizoen 2021-2022 is weer ten einde en daarom een terugblik op
wederom een raar seizoen. Een ander voetbalopzet. De 4-fasen model werd
geïntroduceerd door de KNVB. Vertrek van onze voorzitter Raymond Winterswijk. Vijf
teams werden kampioen. Twee teams zijn gepromoveerd naar de Divisie. Een nieuw
hoofdbestuur bestaande uit zeven personen. Disciplinaire maatregelen van de
KNVB. Acht nieuwe gediplomeerde jeugdtrainers erbij. Wat een veranderingen
allemaal.
Nieuw Bestuur:
(van links naar rechts)

Richard Van Rhijn (Bestuurslid Algemene zaken)
Rob Verdam (Vice Voorzitter)
Dennis de Rijke (Voorzitter)
Marlissa Zuidgeest (Bestuurslid Algemene zaken)
Erik Brouwers (Penningmeester)
Pepijn Geldof (Secretaris)
Mick Vujović (Bestuurslid Technische zaken)

Gelukkig waren tachtig procent van onze jeugdtrainers bereid om weer een jaartje
tegen aan de gooien. Een diepe buiging voor al deze vrijwilligers die bereid waren
hun vrije tijd voor de vereniging wilden opofferen. Dit allemaal ten goede voor de
jeugd van sv Walcheren.
In totaal zijn binnen de jeugdafdeling zo’n 320 spelende jeugdspelers actief geweest.
Het aantal teams kwam dit seizoen uit op 25 teams, wat 3 minder was als het vorige
seizoen. Deze 25 teams namen onder de vlag van sv Walcheren deel aan de
verschillende KNVB-competities.
Aan het einde van seizoen 2021-2022 kunnen we weer terugkijken op een geslaagd
voetbaljaar. Alle teams hebben met veel plezier hun wedstrijden gespeeld, elk op
hun eigen niveau. En we kunnen zeggen dat het aantal jeugdleden redelijk constant
gebleven is.
sv Walcheren probeert een actief beleid te voeren om onze voetballende jeugd aan
zich te binden. Alleen kunnen we dit niet verwezenlijken. Hierbij is de hulp van alle
ouders bij nodig. Het uiteindelijke doel van de jeugdopleiding is dat onze
jeugdvoetballers bij de vereniging betrokken zijn en blijven en uiteindelijk
doorstromen richting één van de seniorenteams. Een goede opleiding en goede
begeleiding zijn dan essentieel. Parralel lopend gaat onze zorg uiteraard ook uit naar
onze jeugdvoetballers die lekker gewoon recreatief bezig willen zijn.
Afgelopen seizoen is het ons, met heel veel moeite, toch gelukt om ieder team te
voorzien van een eigen trainer en vaste begeleider(s). Dit is erg belangrijk voor de
organisatie en continuïteit van het team. Voor seizoen 2022-2023 zijn er helaas nog
een aantal teams waar we nog op zoek zijn naar trainers/leiders.
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Wel merken wij weer dat het lastig blijft om met name ouders van de oudere
jeugdleden te motiveren tot structureel vrijwilligerswerk zoals leiderschap e.o.
trainer/assistent-trainer en kantinedienst op de zaterdag(morgen). We blijven in de
toekomst zoeken naar mogelijkheden om dit probleem op een juiste manier aan te
pakken.
Vertrek Raymond als voorzitter. Na zes á zevenjaar heeft Raymond kenbaar
gemaakt om te stoppen als eindverantwoordelijke van sv Walcheren.
Bij deze wil ik je bedanken voor alle ruimte en kansen die je me geboden hebt. Super
fijn hoe we elkaar altijd konden vinden. We waren het niet altijd met elkaar eens,
maar vanuit een prachtig wederzijds respect kwamen we er wel altijd samen uit.
Dank je wel daarvoor.

Jeugdbeleid
sv Walcheren werkt volgens het jeugdvoetbalbeleidsplan. Het
jeugdvoetbalbeleidsplan is vooral een praktisch plan waar het algemene
organisatorische deel van de jeugdopleiding beschreven is. Het technisch jeugdplan,
zijn wij druk mee bezig, is een duidelijke visie op het jeugdvoetbal bij onze
vereniging. Beide plannen moeten de basis vormen voor het jeugdbeleid. Op basis
van een gericht technisch programma en een daarop afgestemde goede organisatie
wordt getracht het niveau van het jeugdvoetbal ieder jaar te verhogen. Onze
vereniging sv Walcheren zal, gezien het aantal jeugdleden (> 300), altijd afhankelijk
blijven van voetballichtingen met meer talenten. Talenten die sv Walcheren graag
voor de vereniging wil behouden. Gezien in het seizoen 2022-2023 onze JO19-1 en
JO17-1 in de Divisie gaan voetballen hopen we dat wij onze deuren geopend hebben
voor zowel in- als externe jeugdvoetballers.
Als onze talenten toch vertrekken, moet dit in goed overleg met onze jeugdafdeling
en/of bestuur Technische zaken gaan. Dit is onzes inziens ook de manier, want
alleen dan willen oud-spelers later weer voor onze vereniging komen spelen. In de
huidige eerste selectie, maar ook bij de jeugd zijn daar voorbeelden van te kunnen
vinden.

Jeugdafdeling
Om alle kinderen beter te leren voetballen, streeft de jeugdafdeling naar een team
van goed opgeleide trainers en bij voorkeur uit de eigen gelederen.
Voor de selectieteams van de jeugd worden trainers aangesteld die hun sporen
hebben verdiend en gediplomeerd zijn op het juiste niveau. Ook de opleidingsteams
(niet-selectieteams) hebben een aantal gediplomeerde trainers. Dat willen we graag
uitbreiden zodat alle teams in ieder geval kader hebben met een diploma of
certificaat van de KNVB.
(Let wel, het is geen verplichting om de cursus voor het behalen van het
trainersdiploma Juniorentrainer of Pupillentrainer van de KNVB te volgen. Een
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“papiertje” zegt niet alles. Als iemand zich als trainer wil gaan ontwikkelen, zou
dat ook een prima kandidaat voor ons kunnen zijn)
Dit alles kan alleen mogelijk worden gemaakt door een grote groep vrijwilligers die
zich met veel enthousiasme inzet voor de club. Dit betekent dat er een beroep
gedaan wordt op alle ouders om een steentje bij te dragen binnen de organisatie sv
Walcheren, met als doel te zorgen dat hun kinderen het leuk vinden om te
voetballen.
Elk team wordt (m.n. in de boven- en middenbouw) in principe getraind door een
gediplomeerde trainer. Het streven is om deze lijn, in de toekomst, ook door te
trekken naar de onderbouw-groep. Natuurlijk proberen we het niveau van onze
trainers steeds te verbeteren. Dit doen we onder andere door alle kennis met elkaar
te delen en van elkaar te WILLEN leren. We gaan ook hiervoor specifieke avonden
voor jeugdtrainers organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder leiding van
Mick Vujovic, bestuurslid Technische zaken, voetbaltechnische zaken besproken
zoals speelwijze, oefenstof, knelpunten binnen het team maar ook de trainingsstof
van de trainers afgestemd op de visie van de vereniging en op elkaar.
Om deze bijeenkomsten regelmatig te organiseren kan er misschien een “voetbalapp” zijn intrede doen binnen de jeugd van onze zo mooie vereniging. Ieder seizoen
kunnen we dan proberen features toe te voegen zodat de app steeds een beter
beeld kan geven omtrent de ontwikkeling van onze jeugdtrainers.
Het hebben van een enthousiaste, goed opgeleide trainers is zoals beschreven een
belangrijke verenigingsdoelstelling, omdat dit bijdraagt aan het vergroten van het
voetbalplezier van de spelers.

HET DOEL VAN OPLEIDEN IS NIÉT ‘KAMPIOEN WORDEN’
De doelstelling is dat kinderen het leuk vinden om bij sv Walcheren te voetballen. Dit
kan zowel op hoog niveau in de selectieteams, als in de lagere teams, waarbij het
belang van het individuele kind centraal staat. Naast voetbal voor jongens kent sv
Walcheren ook meisjes-voetbal. Deze zouden wij graag willen uitbreiden.
Voor iedere amateurclub is het belangrijk om te weten wat je met je jeugdafdeling wilt
nastreven en bereiken. Is het van “levensbelang” om hoog te spelen met je
jeugdelftallen?
Bij sv Walcheren is onze visie gestoeld op twee uitgangspunten:
➢ Het belang van het individu goed in de gaten houden;
➢ De jeugdteams (selectie)zo hoog mogelijk laten acteren.
Dit om een doorstroming naar het eerste of tweede elftal te waarborgen. Kampioen
worden is mooi, maar voorwaarden scheppen om individueel beter te presteren blijft
de kern van het beleid. Daarin speelt de rol van interne- en misschien externe
scouting een hele belangrijke rol.
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4-FASENMODEL
Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO8 t/m JO12) ziet er sinds het seizoen
2020/’21 iets anders uit. Het vier fasen-model is ingevoerd. Het seizoen wordt
opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar.
De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de
teaminschrijving van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de
reisduur te beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en
inhaalwedstrijden komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen.
Passend voetbalaanbod
Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal
plezier beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich
daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en
drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit
voetbalaanbod. Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om
pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel
minder grote scores voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de
krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de
kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer blijven voetballen.

Zie bijlage: Pupillenvoetbal 4-fasenmodel JO8 t/m JO12
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We are the champions!
Afgelopen seizoen waren er verschillende kampioensfeesten te vieren:
➢ JO19-1
Kampioen voorjaar Hoofdklasse PROMOTIE naar Divisie 4
➢ JO17-1
9e en 2e in de Hoofdklasse
PROMOTIE naar Divisie 7
➢ JO17-2
Kampioen 3e klasse
Afhankelijk teamindex
e
➢ JO17-3
Kampioen 4 klasse
Afhankelijk teamindex
➢ JO15-1
Kampioen 2e klasse
Afhankelijk teamindex
Overige resultaten:
➢ JO19-2
➢ JO19-3
➢ JO15-2
➢ JO15-3
➢ MO15-1
➢ JO13-1
➢ JO13-2
➢ JO13-3
➢ JO11-1
➢ JO11-2
➢ JO11-3
➢ JO7 t/m 10

Middenmoot in de 2e klasse
Middenmoot in de 3e klasse
10e en 4e in de 3e klasse
Eén na laatste in de 4e klasse
Middenmoot in de 2e klasse
Laatste in de 2e klasse
Middenmoot in de 4e klasse
Laatste alle fasen in de 5e klasse
3e en laatste in de 2e klasse
Middenmoot in de 4e klasse
2e in de 5e klasse
Geen score KNVB

Niet eerder wist de JO19-1 en JO17-1 te promoveren naar de Divisie. Een primeur
derhalve.

Een dikke proficiat aan alle spelers, trainers, afgevaardigden en niet te
vergeten onze supporters!
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Jeugdparticipatie
Probleem in het jeugdvoetbal: tekort aan jeugdtrainers. Zo ook binnen onze
vereniging. Vorig voetbalseizoen hebben wij hier ook al aandacht aan besteed.
Een aantal jeugdtrainers zijn na een aantal jaren gestopt met het geven van
trainingen en begeleiden van een jeugdteam en dat betekent dat er een groot
verloop aan trainers is.
Weer maar gezocht naar jeugdtrainers van buiten de vereniging omdat intern geen
animo ervoor was.
Weer gesprekken gevoerd (totaal zeventien), HELAAS!
Het tekort is nijpend.
Nogmaals willen wij weer kenbaar maken dat de tijd van een aantal jaren geleden
dat trainers zich spontaan aanmelden helaas nooit meer terugkomt.
Er gaan jeugdspelers weg maar er komen ook steeds meer nieuwe jeugdleden aan.
Deze “uitbreiding” loopt jammer genoeg niet parallel met de aanwas van onze
jeugdtrainers. Jeugdledenstop bij bepaalde leeftijdsgroepen? Dat willen wij toch niet.
Maar zonder vrijwilligers zijn wij misschien verplicht om dit toch door te voeren.
“Jeugd traint jeugd”
Jammer genoeg is hier onder onze jeugdleden weinig animo voor.
“Jeugd fluit jeugd”
Onder het adagium “jeugd fluit jeugd” is onder leiding van Rob Verdam een start
gemaakt met het inzetten van jeugdspelers als scheidsrechter bij de jongere jeugd.
Een aantal jeugdspelers zijn enthousiast geworden om te beginnen met fluiten.
Ervaren scheidsrechters hebben de jonge scheidsrechters begeleidt en hen van
aanwijzingen voorzien.
In het aankomend seizoen zou het misschien handiger zijn om het beleid verder uit
te bouwen om drie redenen:
1. De spelregels worden bij de jeugdspelers onder de aandacht gebracht
(spelregelbewijs);
2. Jeugdspelers leren dat scheidsrechter zijn best moeilijk is en dat zij in
diezelfde rol ook fouten maken en niet alles kunnen zien. Dit vergroot het
respect naar de scheidsrechter in de eigen wedstrijden;
3. De jeugd doet iets terug voor de vereniging waar zij spelen.
Vanuit de vereniging moeten daarvoor de randvoorwaarden gecreëerd worden:
begeleiding, budget voor scholing (voor de “blijvers” die willen doorgroeien richting
oudere jeugd of misschien de senioren) en gepaste kleding en uitrusting.

Weerstand tegen veranderingen/vernieuwingen:
Is en blijft een bron van verwondering, verbijstering en vertwijfeling. Zo ook binnen
onze jeugdafdeling. Veranderingen en of vernieuwingen binnen het jeugdvoetbal komt
soms zo lastig tot stand, zelfs als de feiten onmiskenbaar zijn en als de kennis die
beschikbaar is spelers en trainers enorm kan helpen.
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Het geven van trainingen moet vernieuwd worden en naar deze tijd worden gegeven.
Tijdens voetbaltrainingen worden vaak oefeningen gedaan waarin spelers veel moeten
herhalen. Veel herhalingen kan goed zijn, maar draagt niet bij aan cognitieve
ontwikkeling van een speler. Om spelers cognitief te trainen is het belangrijk om veel
veranderingen aan te brengen tijdens de trainingen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een
positiespel waarbij ruimtes en regels vaak veranderen.
“VOETBAL SPEEL JE MET JE HOOFD. JE BENEN ZIJN SLECHTS JOUW
GEREEDSCHAP” (Andrea Pirlo)
Soms komen veranderingen en of vernieuwingen bij sommigen koud op hun dak. Wij
moeten met open vizier dergelijke veranderingen/vernieuwingen invoeren. Het vereist
wel lef en durf, maar vooral bereidheid te willen blijven leren en geen genoegen te
nemen met de status quo, hoe succesvol die wellicht op een bepaald moment ook is.
Tot slot kan en wil ik ook mededelen dat een grote groep van onze jeugdtrainers
hieraan mee willen werken.

Bouwgroepen
Voor het seizoen 2022-2023 hebben wij gekozen om de jeugdafdeling onder te
verdelen in:
➢ De kabouters
➢ De onderbouw
➢ De middenbouw
➢ De bovenbouw
Kabouters (JO7)
Onder 6
Voor de allerjongste kinderen (van 4 of 5 jaar) die voor het eerst in aanraking komen
met voetbal, adviseert de KNVB om te spelen in een 2 tegen 2 wedstrijdvorm. In
deze wedstrijdvorm komen de kinderen veel aan de bal, scoren ze veel en hebben
ze een hoge betrokkenheid bij het spel.
Deze wedstrijdjes worden bij voorkeur in toernooivorm, intern op de club of met
(buurt)verenigingen, georganiseerd. De KNVB organiseert geen competitie voor deze
wedstrijdvorm. Bij voorkeur worden de pupillen bij iedere wedstrijd onderling van
team gewisseld zodat er steeds andere teams ontstaan. Optioneel kan er door de
kinderen ook 4 tegen 4 gespeeld worden. De spelregels van 2 tegen 2 komen
overeen met de wedstrijd 4 tegen 4.
Onder 7
Voor de pupillen Onder 7 is het belangrijkste dat zij spelenderwijs het voetbalspel
(leren) ontdekken. Dit betekent dat het voetbalaanbod erop gericht moet zijn om
iedere pupil zoveel mogelijk optimaal spelplezier en ontwikkeling te bieden in een
voor hem/haar prettige omgeving.
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Het aanbod (via de wedstrijdvorm 4 tegen 4) kan op verschillende manier
aangeboden worden aan de pupillen:
• Binnen de eigen vereniging.
• Lokaal of regionaal, waarbij met een aantal verenigingen in gezamenlijk
overleg het voetbalaanbod wordt ingericht.
• Deelname aan het KNVB-voetbalaanbod, waarbij de pupillen regionale
toernooitjes spelen.
Als de vereniging zelf of met andere verenigingen het aanbod organiseert, adviseren
wij de spelvorm 4 tegen 4 met de spelregels in onderstaande flyer.

Zie bijlagen:

Flyer voetbalvorm 4 tegen 4 en spelregels
Flyer ouders/verzorgers
Flyer rol begeleider (coach)
Flyer rol speler/speelster

Leren beheersen van de bal; het gaat dus om opleiden! De kinderen leren op
speelse wijze de baas over de bal te worden. Ieder kind kan zich vanaf de leeftijd van
4/5 jaar inschrijven voor de Kabouter-league. Zij trainen 1 uur per week (in de
toekomst naar 2 uur per week) en voetballen zaterdagmorgen in 4 tegen 4 competitie
tegen elkaar.
Doelstelling van het kaboutervoetbal
Met het aanbieden van activiteiten voor de doelgroep ‘Onder 7’ (geboren 2016) wil
de KNVB de volgende doelstellingen bereiken:
• Het spel is van de kinderen! De kinderen moeten altijd de ruimte ervaren om
zelf het spel te spelen en ontdekken, waarin ze fouten mogen maken.
• Plezier beleven aan het spelen van (wekelijkse) wedstrijdjes, in een veilige
omgeving.
• Ontwikkeling door het spelen van wedstrijdjes, waarin er een hoge
betrokkenheid is en de kinderen veel aan de bal komen. Door de vorm,
afmeting en spelregels gaan de kinderen daardoor het spel steeds beter
begrijpen, en spelen.
• Kinderen laten kennismaken met het spelen van voetbalwedstrijdjes met
kinderen van de eigen vereniging tegen kinderen van een andere vereniging
met als doel er samen leuke activiteiten van te maken.
• Ouders en vrijwilligers ervaring laten opdoen in hun rol tijdens het spelen van
wedstrijden (thuis en uit) tegen andere verenigingen. Hun rol is medebepalend
voor het spelplezier en de ontwikkeling van alle kinderen.

Lichamelijke doelstelling:
Het eerste doel is dat we de kinderen verschillende oefenvormen aanbieden
waardoor ze bewust de beginselen van het bewegen beter aanleren en ontwikkelen
(lopen, rennen, sprinten, etc.)
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Sociale doelstelling:
Het tweede doel is dat het samenspelen wordt ontwikkeld door gerichte oefeningen
en partijspelen te doen.
Sociaal/emotionele doelstelling:
Het derde doel is om de kinderen op hun niveau aan te leren van respect naar
anderen. Je doet het samen, samen spelen en samen sporten. We horen bij elkaar.
Respect aanleren naar medespelers, trainers en leiders.
Beleidstechnische doelstelling:
Het vierde doel is dat we door middel van het kaboutervoetbal een goede
doorstroming krijgen van de kabouters naar de JO8. Voor de vereniging is dit een
ideale start om de jeugdopleiding binnen de pupillen in kwaliteit en kwantiteit verder
uit de bouwen. De kabouters hebben dan een bepaalde basis gevormd met als
gevolg dat de spelertjes al op een hoger niveau de JO8 binnenstappen. Hij/zij is
namelijk al bekend met het wel en wee binnen de vereniging.
Trainingen:
De trainingen van de kabouters zijn gebaseerd op diversiteit en het aanleren op een
manier die binnen de belevingswereld ligt van die van de kinderen.

Onderbouw (JO8 t/m JO10)
Doelstelling
Een trainer moet op de hoogte zijn van de leeftijdsspecifieke kenmerken van een
groep en zijn training hierop aanpassen. Spelers van 7 tot 9 jaar oud beschikken
vaak goede motorische vaardigheden, dit maakt deze leeftijdsgroep geschikt voor
het aanleren van technische vaardigheden. Het algemene opleidingsdoel voor de
onderbouw luidt dan ook: “Het aanleren van technische vaardigheden”.
Kinderen ontwikkelen zich zowel fysiek als mentaal. In deze periode moet de basis
worden gelegd voor de speler zijn verdere ontwikkeling. Hierbij moet onderscheid
worden gemaakt in fysieke ontwikkeling en mentale ontwikkeling. Voor sommige
spelers lopen deze ontwikkelingen gelijk, maar voor vele is dit anders. Sommige
spelers zijn fysiek sterk, maar lopen achter in hun mentale ontwikkeling. Het kan ook
andersom zijn, een speler is mentaal goed ontwikkeld maar loopt fysiek achter.

Middenbouw (JO11 t/m JO13)
Doelstelling
In de leeftijdsgroep van 10 tot 12 jaar zijn verschillende mentale en fysieke aspecten
beter train-baar dan in de periode ervoor. Spelers zijn socialer en meer gefocust op
samenwerking, technische ontwikkeling blijft belangrijk, maar er wordt meer
geoefend op het samenspelen. Op deze leeftijd begin je te begrijpen wat je moet
doen als je de bal hebt en wat je zou moeten doen als de tegenstander de bal heeft.
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Het algemenen opleidingsdoel voor de middenbouw luidt dan ook: “Het leren
samenwerken met medespelers”.

Bovenbouw (JO15 t/m JO19)
Doelstelling
Doelstelling in het laatste deel van de opleiding krijgen de mentale en tactische
aspecten meer aandacht. Je geeft speciale aandacht aan individuele spelers en
tactieken die op het team gericht zijn. Het klaarstomen van talentvolle voetballers
voor het eerste elftal is het belangrijkste prestatieve doel binnen deze leeftijdsgroep.
Het algemene opleidingsdoel voor de bovenbouw luidt dan ook: “Het ontwikkelen van
mentale en tactische aspecten”.

Evaluatie momenten bouwgroepen
Na elke fase wordt er overleg gepleegd met alle trainers/leiders per bouwgroep.

Talentontwikkeling (carrousel/circuit training)
Ondanks de vele initiatieven van onze jeugdtrainers kan het niveau van de trainingen
iets aangepast worden om een betere aansluiting te krijgen naar een hoger team.
Misschien is het opzetten van een carrousel/circuit training een optie.
Dat betekent dat je in iedere training (alle leeftijdsgroepen of teams samen), of 1 keer
per week of 2 weken, 6 oefeningen achter elkaar “afwerkt”. Dit kunnen oefeningen zijn
die de loop- of voetbaltechniek verbetert. In ieder geval zijn het oefeningen waarbij de
controle over de bal centraal staat. Ik denk met het opzetten van een carrousel training
de ontwikkeling van onze jongste spelertjes (JO8 t/m JO10 en JO11 in een aangepaste
vorm) te versnellen en te verbeteren.

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 1

Oefening 6

Oefening 5

Oefeningen zijn vrij in te
vullen.
Het liefst alle spelertjes met
bal.

Ik vind het allerbelangrijkste dat alle spelers in de onderbouw moet genieten van
voetbal, niemand uitgezonderd, of je nu deel uitmaakt van een meidenteam,
selectieteam of en opleidingsteam.
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Carrousel/circuit training is eigenlijk een efficiënte manier van trainen geven en heeft
in de jongste jeugd lijnen aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditioneel trainen.
Ik zie carrousel/circuit training als een belangrijk instrument om onze jeugdopleiding
over de volle breedte zowel inhoudelijk als ook kwalitatief te verbeteren. Dit zal op
termijn uitmonden in het terugzien van betere opgeleide spelers.
Ik begrijp dat het voor iedereen even wennen is aan deze manier van trainen. Toch
vraag ik begrip en enig geduld als onverhoopt zaken nog wat minder soepel lopen.
Ik ben in ieder geval overtuigd dat we hiermee een belangrijke stap voorwaarts maken
in onze basisopleiding!

Alle spelers moeten centraal staan
We moeten af van geprivilegieerde elftallen binnen onze vereniging. Er moet meer en
beter samengewerkt worden door trainers bij het evt. “lenen c.q. uitlenen” van spelers.
Wij zijn allen lid van één voetbalvereniging wat inhoudt dat wij in belang van onze
jeugdspelers en vereniging moeten spelen. Spelers lenen of uitlenen zorgt soms
helaas voor wat discussie en onenigheid.
Dit moet zo snel mogelijk veranderen om voor een stevig fundament te zorgen binnen
onze jeugdafdeling. In het kader van de ontwikkeling van een jeugdspeler(ster) is het
goed dat hij/zij af en toe in een ander (hoger)team meespeelt. Dat zou de sportieve
gedachten moeten zijn bij een jeugdopleiding.
Eén van onze doelen is toch om met zoveel mogelijk eigen spelers zo hoog mogelijk
te spelen.
We gaan ervan uit dat talent niet te voorspellen is (denk aan waarom die gevraagde
spelers).
Bij blessures of schorsingen, in principe de betere spelers: selectieteam uit
selectieteam of evt. opleidingsteam, opleidingsteam uit opleidingsteam, door goed
onderling overleg, laatste overleg op laatste trainingsavond voorafgaand aan de
bedoelde wedstrijd.
De beslissing ligt bij de trainer met de juiste inschatting van ieders belangen en na
overleg met de betrokken trainer/(bege)leider.

Interne communicatie moet verbeterd worden
Bij horizontale- of verticale doorstroming en lenen van spelers moeten trainer-trainer
met elkaar hierover communiceren. Niet trainer-speler of andersom. Afspraken c.q.
beloften, door jeugdtrainers, met spelers over waar ze in het nieuw seizoen gaan
voetballen is uit den boze.
Meer zeggenschap bij indelingen, doorstromen e.d. door trainers.
Deze hebben de kennis en kennen de voetbalkwaliteiten c.q. voetbalvaardigheden
spelers beter dan de beleidsmakers.
Let wel: Dat er niet gehandeld wordt op basis van je eigen waarheid, zonder die te
kunnen onderbouwen met feiten”.
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Meten is weten, maar bij veel verenigingen in het (jeugd)amateurvoetbal is het geen
veel voorkomend fenomeen. Daar horen wie toch niet bij?

Spelregelbewijs

De KNVB heeft het spelregelbewijs verplicht gesteld voor jeugdspelers vanaf 16 jaar.
Dit moet er volgens de KNVB voor zorgen dat voetballers van jongs af aan vertrouwd
raken met de spelregels.
Regelmatig moeten jeugdspelers van sv Walcheren aangespoord worden om
hun spelregelbewijs te halen. Dus nogmaals een uitleg en de consequenties
voor het niet halen van het spelregelbewijs.
Sinds het seizoen 2014/’15, moeten junioren hun spelregelbewijs halen. Het
spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft
hen meer inzicht in ?? én begrip voor ?? de beslissingen van de scheidsrechter. Dit
zorgt weer voor een sportiever spel. Het spelregelbewijs kan gehaald worden
via voetbalmasterz.nl. Er zijn veel oefenmogelijkheden en is er uitleg over de regels
en over spelsituaties. Beide aan de hand van voorbeelden uit het topvoetbal.
Het spelregelbewijs is niet vrijblijvend maar verplicht. Wanneer je je spelregelbewijs
haalt wordt dit in sportlink gekoppeld aan jou als speler. Wanneer je aan een
wedstrijd meedoet zonder spelregelbewijs krijg je een waarschuwing. Na meerdere
waarschuwingen is het NIET meer mogelijk om op het digitale wedstrijdformulier
gezet te worden. Het is dus van belang voor jou en voor je team dat je het bewijs op
tijd haalt!
Uit coulanceoverwegingen gaat de KNVB niet meteen over tot het opleggen van
sancties, maar willen er wel op wijzen dat na 7 keer meespelen zonder
spelregelbewijs aangifte bij de aanklager zal worden gedaan. Mogelijk volgt er dan
een zware sanctie. De richtlijn hiervoor is: een boete van € 200,- voor de vereniging,
die wij aan de speler doorbelasten, en 4 wedstrijden uitsluiting voor de speler.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen en voor
minderjarigen in het bijzonder. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te
creëren en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is het vragen van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers. Het NOC*NSF en de KNVB
stimuleren dit bij hun leden.
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Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid
en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen
bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een
nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring
Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
Een (VOG) is 1 van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans
op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over
het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het
vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de
sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te
verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen,
mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien
dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis.
Een aantal jeugdtrainers zijn al in het bezit van de VOG verklaring.

Zie bijlage:

Voorbeeld VOG verklaring
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sv Walcheren Jeugdtrainers geslaagd voor KNVB opleiding
Proficiat aan alle 8 jeugdtrainers van SVW die hun junioren trainersdiploma hebben
mogen ontvangen.
Dit is een goede ontwikkeling voor de club. Goed opgeleide trainers zijn belangrijk
voor de ontwikkeling en het spelplezier van onze jeugdspelers. Prachtig resultaat.

Van links naar rechts

Achterste rij : Gilbert Izeboud (JO17-3), Roelof Siereveld (JO10-1),
Danny Cevaal(JO19-2), Raymond (jeugdtrainer VCK), Jan Machiel van
Wezel (jeugdtrainer VCV), Wichert Sierts (JO13-3 en keeperstrainer),
Tim Weijers (MO15-1).
Voorste rij: Hans van Belzen (JO19-2), Adil Fertoute (docent KNVB) Remco Appel
(JO13-1) en Derek de Witte (JO15-1).
Trainers, gefeliciteerd met de start van een mooie trainerscarrière. Heel veel succes
in de nabije toekomst bij sv Walcheren!
Speciale dank
Speciale dank aan de club die de cursus hebben gefinancierd.
Jij ook je diploma?
Wil jij ook je trainersdiploma halen? Pupillentrainer, Juniorentrainer of zelfs UEFA C
of UEFA C Youth? Dat kan! s.v. Walcheren stimuleert en ondersteunt alle
jeugdtrainers om hun diploma te halen. Dat is onderdeel van het nieuwe
Jeugdvoetbalbeleidsplan waar s.v. Walcheren sinds enkele seizoenen mee werkt.
Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Noes Patty via
jeugdzaken@s.v.walcheren.nl of Mick Vujović via technischezaken@svwalcheren.nl.
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Sanctiebeleid
Iedere week worden er door sv Walcheren diverse wedstrijden gespeeld. Veel zaken
gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar
behoren. De voetbalsport wordt dan beoefend conform de bedoelingen van het spel.
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor sv Walcheren, van bestuurslid tot
jeugdtrainer/jeugdleider. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat
veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet
van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje
wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje
vallen. Het blijft mensenwerk!
De realiteit is echter ook dat er op en rondom de voetbalvelden tevens dingen
gebeuren die het voetbalspel in een minder goed daglicht stellen. Helaas ook
binnen onze vereniging. De simpele constatering, dat de voetballerij een
afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip”
gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!
Ook binnen de voetbalwereld heeft namelijk iedereen te maken met waarden en
normen.
Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen en buiten het
veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog
wel even doorgaan.
Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen.
“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op
het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.
Met deze sanctiebeleid reiken we dus bouwstenen aan, waarmee we binnen de
vereniging aan de slag kunnen. Als we gezamenlijk actie ondernemen komt het doel
wat dichterbij: Een voetbalwereld waar het voor iedereen goed vertoeven is. Nu en in
de toekomst…
Sporten doe je immers voor je plezier. sv Walcheren wil ieder lid de optimale
mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen
zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten of culturele achtergronden.
Sanctiebeleid sv Walcheren
Overtredingen van gedragsregels leiden tot sancties, opgelegd door de vereniging
(trainers, coördinatoren en bestuur). Afhankelijk van de ernst van de overtredingen
worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en
leeftijd toegepast. De betrokkene en/of ouders (indien minderjarig) worden
persoonlijk via telefoon en brief + mail op de hoogte gebracht. Tegen een
uitgespreken sanctie kan geen beroep worden aangetekend. Het niet aanvaarden
van de sanctie kan uitsluiting tot gevolg hebben.
Het sanctiebeleid is opgebouwd in 3 verschillende gradaties:
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1. Waarschuwing + alternatieve straf
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vergrijpen:
- Herhaaldelijk niet afmelden voor training/wedstrijd
- Herhaaldelijk te laat komen op de training of bij een wedstrijd
- Herhaaldelijk vervelend gedrag op de training
*herhaaldelijk betekent hier: minimaal 3 keer.
Sanctie: Officiële waarschuwing door betreffende coördinator door middel van brief
naar ouders met een uitnodiging voor een gesprek met ouders, speler en
coördinator. Jeugdcoördinator kan besluiten tot een alternatieve straf. De betreffende
trainer wordt dan op de hoogte gesteld met bestuurslid technische zaken in de CC.
2. Schorsing
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vergrijpen:
- Verbaal geweld richting scheidsrechter, medespelers,
tegenstander en toeschouwers enz.
- Fysiek geweld richting scheidsrechter, medespelers,
tegenstander en toeschouwers enz.
- Vandalisme in het algemeen (dug-out - reclameborden – kleedkamer,
kantine).
- Pesten.
- Discrimineren.
Sanctie: Jeugdcoördinator bepaalt in samenspraak met bestuur een straf
(Schorsing) en schorst een speler door middel van een brief + mail naar speler en
ouders/verzorgers. Ook wordt de speler + ouders uitgenodigd voor een gesprek.
3. Royement van een lid (hoofdbestuur)
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vergrijpen:
- Herhaaldelijk plegen van hierboven beschreven vergrijpen.
- Vergrijpen met drugs/alcohol/wapens
Sanctie: royement door hoofdbestuur. Er gaat een brief naar de speler + ouders.
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Vertrouwenspersonen
DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN BIJ sv WALCHEREN
Maar stel nu dat…
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen.
Binnen sv Walcheren willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen sv Walcheren twee
vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal
aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club
met elkaar omgaan respectvol en veilig is.
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk
stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit
geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt
wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling
zo voorkomen wordt.
WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN
VAN sv WALCHEREN?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
• pesten en gepest worden
• machtsmisbruik en verbale agressie
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur
niet bij hoort
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste
intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een
teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw
directe omgeving hier mee te maken heeft
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het
team
• twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
(bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche
staat)
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
• het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
• of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van sv Walcheren op de juiste
plaats is.
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF
meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF
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meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het
nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).
WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?
Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie
op te lossen.
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.
De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij
de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van
degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar informele
oplossingen en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een
formele klacht.
Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder,
beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor
zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Zij zijn bevoegd om voor
de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.
HOE VERTROUWELIJK ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een
vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit
natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de
gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van sv Walcheren
plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.
VERANTWOORDELIJKHEID?
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de
verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur van sv Walcheren. Bij het afsluiten van
het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan
de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en
hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen
namen genoemd worden.
WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN sv WALCHEREN?
•
•
•

Sanne Albers
Wim de Looff
vertrouwenspersoon@svwalcheren.nl
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Ledenontwikkeling jeugd sv Walcheren en Gem. Vlissingen
Bron KNVB
Instroom sv Walcheren
Categorie
Onder 07
Onder 08
Onder 09
Onder 10
Onder 11
Onder 12
Onder 13
Onder 14
Onder 15
Onder 16
Onder 17
Onder 18
Onder 19
Eindtotaal
% tov 2017/'18
% tov jaar daarvoor

Uitstroom sv Walcheren

2021/'22 2020/'21 2019/'20 2018/'19 2017/'18
22
10
11
14
23
8
3
6
5
14
12
8
8
6
9
3
1
2
3
3
3
4
3
3
3
2
8
2
3
4
4
0
1
0
2
2
2
2
4
3
2
1
6
2
2
2
1
2
1
1
0
1
3
4
3
1
6
1
1
1
3
2
3
2
2
64
47
50
48
70
-8,5714 -32,8571 -28,5714 -31,4286
36,1702 -6,0000
4,1667 -31,4286

Categorie
Onder 07
Onder 08
Onder 09
Onder 10
Onder 11
Onder 12
Onder 13
Onder 14
Onder 15
Onder 16
Onder 17
Onder 18
Onder 19
Eindtotaal

0,0000
0,0000

% tov 2017/'18
% tov jaar daarvoor

Instroom gemeente Vlissingen
Categorie
Onder 07
Onder 08
Onder 09
Onder 10
Onder 11
Onder 12
Onder 13
Onder 14
Onder 15
Onder 16
Onder 17
Onder 18
Onder 19
Eindtotaal

18,1818 -35,5372 -31,8182 -20,2479
83,3333 -5,4545 -14,5078 -20,2479

Instroom tov gem.
Vlissingen (%)

22,3776

30,1282

30,3030

24,8705

-5,5556
-19,0476

16,6667 16,6667 -50,0000
0,0000 133,3333 -50,0000

0,0000
0,0000

Uitstroom gemeente Vlissingen

2021/'22 2020/'21 2019/'20 2018/'19 2017/'18
60
38
46
62
73
29
15
21
22
30
33
20
18
16
11
14
9
11
12
16
14
12
7
17
17
12
19
12
12
20
20
6
3
5
10
36
4
5
6
17
28
7
9
11
10
14
4
11
8
6
12
5
10
7
13
6
10
5
7
12
8
7
7
8
7
286
156
165
193
242

% tov 2017/'18
% tov jaar daarvoor

2021/'22 2020/'21 2019/'20 2018/'19 2017/'18
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
0
1
2
0
0
0
2
4
1
0
0
2
3
4
1
0
0
0
3
0
0
3
2
3
1
1
2
1
1
2
1
0
2
2
6
1
2
1
2
2
2
1
1
4
3
2
4
17
21
21
9
18

Categorie
Onder 07
Onder 08
Onder 09
Onder 10
Onder 11
Onder 12
Onder 13
Onder 14
Onder 15
Onder 16
Onder 17
Onder 18
Onder 19
Eindtotaal

2021/'22 2020/'21 2019/'20 2018/'19 2017/'18
5
0
6
3
4
5
4
6
3
3
4
4
2
8
1
5
4
4
4
6
8
3
2
6
4
9
9
6
5
10
6
11
7
9
7
2
6
5
10
15
6
11
6
8
9
8
8
10
14
6
13
5
15
11
5
9
5
9
10
8
8
8
6
7
7
88
78
84
98
85

0,0000
0,0000

% tov 2017/'18
% tov jaar daarvoor

3,5294
12,8205

-8,2353
-7,1429

-1,1765
-14,2857

15,2941
15,2941

0,0000
0,0000

28,9256

Uitstroom tov. gem.
Vlissingen (%)

19,3182

26,9231

25,0000

9,1837

21,1765

Gemeente Vlissingen: rest voetbalverenigingen in de Gemeente
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Ontwikkeling spelende jeugdleden per categorie
sv Walcheren
Categorie

2021/'22

2020/'21

2019/'20

2018/'19

2017/'18

Onder 07

12

8

10

11

16

onder 08

23

13

12

21

29

onder 09

18

23

26

28

24

onder 10

37

23

31

27

29

onder 11

21

30

19

31

29

onder 12

33

22

34

29

41

onder 13

23

31

29

37

31

onder 14

31

23

37

30

35

onder 15

19

35

33

28

37

onder 16

32

30

26

32

41

onder 17

23

28

30

36

18

onder 18

24

25

22

18

20

onder 19

24

20

13

13

19

320

311

322

341

369

-13,2791

-15,7182

-12,7371

-7,5881

0,0000

2,8939

-3,4161

-5,5718

-7,5881

0,0000

Eindtotaal

% tov 2017/'18
% tov jaar daarvoor

Gemeente Vlissingen
Categorie

2021/'22

2020/'21

2019/'20

2018/'19

2017/'18

Onder 07

56

37

42

62

68

onder 08

48

47

67

72

66

onder 09

66

76

85

77

76

onder 10

100

80

81

77

99

onder 11

90

87

76

114

100

onder 12

93

86

121

103

131

onder 13

86

114

107

119

127

onder 14

133

95

117

115

110

onder 15

111

102

108

96

109

onder 16

104

102

84

90

102

onder 17

96

87

82

84

76

onder 18

63

59

61

62

75

onder 19

48

47

41

56

47

1094

1019

1072

1127

1186

-7,7572

-14,0809

-9,6121

-4,9747

0,0000

7,3602

-4,9440

-4,8802

-4,9747

0,0000

29,2505

30,5201

30,0373

30,2573

31,1130

Eindtotaal

% tov 2017/'18
% tov jaar daarvoor

% tov Gemeente Vlissingen

20

21

Voorvallen bij jeugd sv Walcheren
Dit voetbalseizoen zijn er jammer genoeg een aantal problemen tijdens en na
wedstrijden voorgevallen:
• “Kleine” opstootjes na wedstrijden;
• “Grote” opstootje na wedstrijd;
• Geen wedstrijden spelen ivm geen vervoer;
• Geen wedstrijden spelen i.v.m. te weinig spelers;

Disciplinaire maatregelen KNVB
De KNVB is bij rode kaarten en incidenten razendsnel met het versturen van een
tuchtbrief, waarbij ze de betreffende speler, elftal, trainer/leider/verzorger of
vereniging een straf opleggen.
Helaas zijn wij hier ook mede geconfronteerd. Twee jeugdspelers hebben een
schorsing van 5 wedstrijden gekregen.
Sinds januari 2016 krijgen zich misdragende C-, B- en A-junioren (JO15, JO17 en
JO19) te maken met training Sport & Gedrag. Deze training wordt als pedagogische
element toegevoegd aan de tuchtrechtelijke straf. Als wordt deelgenomen aan de
training Sport & Gedrag volgt voor de uitsluiting of schorsing grotendeels omzetting in
een voorwaardelijke straf. Voorwaarde voor deze aanpassing van straf is uiteraard
wel dat de training ook met goede gevolg wordt afgerond.
Gelukkig hebben onze twee jeugdspelers hier gretig gebruik van gemaakt met als
gevolg een schorsing van 1 wedstrijd i.p.v. 5 wedstrijden.
KNVB wil met het inzetten van deze training jonge voetballers een tweede kans
geven, maar ook bewust maken van hun gedrag. Dit past bij alle acties van de KNVB
om sportiviteit en respect op de velden te stimuleren.
De KNVB heeft helaas ook een trainer een schorsing opgelegd van 8 wedstrijden.
De aanklager neemt het de trainer extra kwalijk dat hij zich op dergelijke wijze heeft
gedragen gezien de trainer een voorbeeldfunctie heeft als teamofficial van een
jeugdelftal.

Zie bijlage:

Flyer Sport & Gedrag 1
Flyer Sport & Gedrag 2

Boetes KNVB
Algemeen:
Indien een speler of begeleider door de KNVB een boete opgelegd krijgt, is deze
boete altijd voor rekening van de betreffende speler of begeleider.
Boetes worden door de KNVB aan spelers/leiders opgelegd, indien zij bijvoorbeeld
een gele of rode kaart hebben gekregen of onrechtmatige handelingen hebben
gepleegd.
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Voor begeleiders is dat bijvoorbeeld het niet controleren van de spelerspassen, het
onjuist of onvolledig invullen van een wedstrijdformulier, het laten meespelen van
een niet-speelgerechtigde speler. Door de KNVB worden zowel aan de speler,
begeleider als aan de vereniging zware boetes opgelegd, indien een nietspeelgerechtigde speler deel heeft genomen aan een wedstrijd. Deze boetes kunnen
oplopen tot 300 euro, er kunnen bij het betreffende team winstpunten in mindering
worden gebracht en er kan tot een langdurige uitsluiting van functie worden besloten.
Seizoen 2021/”22 heeft de vereniging een boete opgelegd gekregen van de KNVB
van ongeveer 450 euro voor het niet opkomen bij wedstrijden.
Junioren en Pupillen:
Boetebedrag:
Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing
€ 7,40 (gele kaart)
Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing
€ 16,20(gele kaart)
Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in één wedstrijd
€ 16,20 (rode kaart, direct of na 2x geel)

sv Walcheren erkend leerbedrijf (SBB)
Een belangrijk deel van mbo-opleidingen bestaat uit werken en
leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming
(BPV). Studenten doen dat bij een erkend leerbedrijf.
Eén zo’n leerbedrijf is, wat de meeste niet weten, sv Walcheren.
Binnen onze vereniging hebben al tientallen CIOS-studenten hier
stagegelopen.
Studeer je bij de CIOS, ben je opzoek naar een stageplek? Je bent bij ons altijd
welkom om hier je stage te lopen.
Zit je niet op de CIOS maar moet je toch een aantal uren stagelopen? Geen
probleem, voor jou hebben wij altijd een stageplek.
Sommige studenten die stage (moeten) gaan lopen, zullen dit ervaren als een
“moetje” dat onderdeel uitmaakt van hun opleiding. Zij denken alleen maar: zonder
voltooide stage, geen diploma. Natuurlijk worden stage-baantjes vaak niet super
goed betaald of soms helemaal niet betaald, terwijl je wel hard moet werken. Maar
laten we vooropstellen: als je met die gedachte ergens aan de slag gaat, ben je,
denk ik, fout bezig. Waarom? Stagelopen is juist een superbelangrijke en leerzame
stap in jouw opleidingstraject.

Zie bijlage:

Erkenningsbewijs erkend leerbedrijf sv Walcheren
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Wat kunnen wij in seizoen 2022/”23 verwachten
Voetbalschool “Bie Quick”
Komend seizoen gaan we samenwerken met de voetbalschool “Bie Quick”. Zij zullen
voor de jongste jeugd, van JO7 tot en met JO11, maandelijks techniektraining
verzorgen. Tijdens deze trainingen zullen zij elke keer een ander “spelprincipe” aan
bod laten komen. Aanvallen, verdedigen, omschakelen en specifieke
techniektrainingen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste spel
technologieën, zoals bijvoorbeeld smartgoals.
De “Bie Quick” is opgericht door Renaldo Jacobs en Kevin Hollander.
Deze trainingen kunnen kosteloos gevolgd worden.

Interne scouting
In het nieuwe seizoen willen wij meer en actiever gebruik maken van de interne
scouting. Dit is/zijn persoon/personen met een goed voetbaltechnisch inzicht, onder
ander opgedaan door voetbalopleiding of door ervaring als (oud) selectievoetballer.
Interne scouting is binnen onze jeugdopleiding een belangrijk onderdeel. Naast de
genoemde interne scouts wordt er natuurlijk ook actief gekeken door de trainers zelf.
Het doel van de interne jeugdscouting is om de doorstroming van niet-selectiespelers
naar selectieteams te bevorderen en de ontwikkeling van niet-selectiespelers te
blijven volgen. De nadruk ligt op de JO8 tot en met JO13 omdat deze groep zowel als
gevolg van de overstap van een “klein” naar een “groot” veld, als op het fysieke vlak
een grote verandering doormaakt. De gedachte hierachter is dat hoe eerder een
talent wordt opgespoord hoe beter de opleiding vorm kan krijgen. Binnen de
doelstelling van sv Walcheren om met zelf opgeleide spelers zo hoog mogelijk te
spelen, is het van belang dat talentjes zo goed mogelijk worden opgeleid en
klaargestoomd voor het grote werk.
Ook kunnen de interne scouts hiaten opmerken in het door sv Walcheren gevoerde
selectiebeleid. Met ander woorden: zij kunnen constateren dat spelers in een te laag,
of te hoog, team spelen dan op basis van hun capaciteiten logisch zou zijn.
De interne scouts houden zich tijdens het lopende seizoen bezig met zoeken naar
talentvolle spelers die de technische, tactische en sociale vaardigheden bezitten om
als selectiespeler te (kunnen) fungeren. Als er naar de mening van de interne scouts
spelers opvallen worden die genoteerd. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk
behandeld en zijn bedoeld voor de interne organisatie.
Deze gegevens en informatie verkregen van jeugdspelers en van de interne scout
worden onder ander gebruikt bij het samenstellen van de teams voor het nieuwe
seizoen.
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3 fasen model
In de JO13 tot en met JO19 wordt komend seizoen vanaf de Hoofdklasse en lager in
drie fases gespeeld.
Om het spelplezier te vergroten en de ontwikkeling van (jonge) voetballers te
bevorderen introduceert de KNVB vanaf het seizoen 2022/’23 het fasen voetbal bij
een groot deel van de juniorencompetities.
In de huidige opzet spelen de juniorenteams in deze leeftijdsklasse in twee even
lange reeksen: de zogenoemde najaars- en voorjaarsreeksen.
Op basis van een uitgebreid onderzoek (KNVB) blijkt dat fasen voetbal een positieve
impact heeft op de juniorencompetities.
➢ Fasen voetbal heeft een positief effect op de gelijkwaardigheid van de
competities.
➢ Fasen voetbal heeft een positief effect op het verminderen van reisafstanden.
➢ Junioren hechten veel waarde aan de gelijkwaardigheid van de competities,
hierdoor wordt het spelplezier verhoogd.
➢ Naast de wens om gelijkwaardige wedstrijden te spelen, hebben de junioren
eveneens de wens om een iets langere reeks te spelen na de winterstop.
Op basis van het onderzoek is gekozen voor een competitie die bestaat uit 3-fasen.
➢ Fase 1:

bekervoetbal in een poule van 6 teams tot de herfstvakantie.

➢ Fase 2:

reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie.

➢ Fase 3:

reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop.

Anders dan voorgaande jaren spelen alle voetballers mee in de bekercompetitie, die
dient als de eerste fase. Herindeling vindt plaats op dezelfde momenten als bij het
pupillenvoetbal.

Pilot met vernieuwde spelregels voor de JO13
De KNVB zet zich in voor een veilige omgeving waarin kinderen met plezier (steeds)
beter kunnen leren voetballen. Daarnaast willen ze graag dat het voetbal zo
aantrekkelijk, sportief en eerlijk mogelijk wordt gespeeld. Om dit te bevorderen loopt
er momenteel een onderzoek naar de optimale wedstrijdvormen voor de JO13 en
JO14. Een onderdeel van dit onderzoek is een pilot met vernieuwde spelregels, die
de KNVB in het seizoen 2022/’23 gaat uitrollen in de JO13 (categorie B, districten
Noord en West 1).
In de pilot worden vier nieuwe spelregels getest: de zelfpass, de intrap/in dribbelen,
de tijdstraf en het vliegend wisselen. Deze regels zouden de aantrekkelijkheid,
sportiviteit en eerlijkheid van het spel moeten verhogen.
▪

Zelfpass: De speler hoeft de bal bij een vrije schop niet alleen naar een
medespeler te passen, maar mag ook een pass op zichzelf geven. Het is dus
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▪

▪

▪

toegestaan om bij een vrije trap, nadat de bal heeft stilgelegen, zelf met de bal
te gaan dribbelen.
Intrap/in dribbelen: Als de bal over de zijlijn gaat, mogen spelers de bal in het
veld trappen of dribbelen in plaats van gooien. Ook bij een hoekschop,
doelschop of de aftrap mogen spelers gaan dribbelen in plaats van de bal
trappen.
Tijdstraf: Deze spelregel wordt al gedeeltelijk toegepast in de JO13. Bij een
gele kaart moet een speler vijf minuten van het veld af. Bij een rode kaart
wordt de speler voor de rest van de wedstrijd van het veld gestuurd, maar voor
hem of haar mag na tien minuten wel een wisselspeler in het veld komen.
Vliegend wisselen: Een speler mag gedurende het spel, dus zonder dat de
wedstrijd wordt stilgelegd, bij de middenlijn en aan de kant van de dug-out
worden gewisseld. Later mag hij of zij ook weer terug in het veld komen.

Verdere uitwerking
Om spelers, ouders, scheidsrechters, trainers en coaches beter op de hoogte te
brengen van de vernieuwde spelregels, deelt de KNVB binnenkort een speciale
pagina met de verdere uitwerking.

Fasen voetbal MO13 t/m MO20
Het competitieaanbod voor de MO13 t/m de MO20 gaat er met ingang van het
seizoen 2022/’23 anders uitzien. Om beter aan te sluiten bij de wensen van de
speelsters kent het seizoen voortaan verschillende fases, met afsluitend een
eindtoernooi.
De KNVB gaat 4-fasen aanbieden tijdens het seizoen, waarin alle teams minimaal in
totaal 24 wedstrijden spelen. Gekozen is voor 4-fasen, zodat de KNVB vaker kunnen
herindelen en teams dus eerder op het juiste niveau kunnen voetballen. Dit moet
ertoe leiden dat de meiden minder vaak met grote uitslagen als 8-0 of 13-1 te maken
krijgen, iets wat momenteel in één derde van alle wedstrijden bij de meiden juniorencompetitie voorkomt. Aan MO13 t/m MO20 wordt geen bekervoetbal aangeboden.

Fase

Vorm

Aantal wedstrijden

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Indicatiefase
Controlefase
Hele competitie
Toernooi-dag

6 of 7
7
14
1 dagdeel
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De vier fasen van de Mo13 t/m Mo20 vanaf het seizoen
2022/’23

Najaar
In het najaar spelen de teams 2 fasen. In fase 1 voetballen de teams 6 of 7
wedstrijden. We zien deze fase als een indicatiefase op basis van de vrije
inschrijvingen. In fase 2 voetballen de teams 7 wedstrijden. We zien deze fase als
een controlefase om de herindelingen te controleren.
In fase 1 en 2 kan het voorkomen dat niet tegen alle tegenstanders in de poule wordt
gespeeld. Voor deze fasen geldt dat niet als een probleem, omdat zij dienen als hulp
bij het bepalen van het juiste niveau voor fase 3.
Voorjaar
In het voorjaar spelen de teams ook 2 fasen: een lange fase en een toernooi. In fase
3 voetballen de teams 14 wedstrijden, dus een hele competitie. Dit doen we op
verzoek van de meiden zelf. Zij vinden het eerder herindelen zeer nuttig, maar
ervaren het ook als een uitdaging om in een seizoen wel een hele competitie te
kunnen voetballen.
Fase 4 is een toernooi(dag) voor alle teams die hebben meegedaan aan fase 3. Het
is een daadwerkelijk onderdeel van de competitie, want dit is een sterke wens van de
meiden zelf. Het kan in een uitzonderlijke situatie zo zijn dat fase 3 door overmacht
niet is uitgespeeld. In dit geval kan de toernooi(dag) nog ruimte bieden om de
eindrangschikking van de competitie te bepalen. De toernooien worden gespeeld met
4 tot 6 teams.
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Herindelingen
De herindelingen vinden in principe plaats tussen de fasen. Alleen bij hoge
uitzondering vindt er een herindeling plaats gedurende een fase. Tussen de fasen
zullen de teams worden heringedeeld op basis van de uitslagen. Door middel van het
spelen in meerdere fasen, kan er door de KNVB sneller en op twee momenten,
tussen de fases, worden heringedeeld. De herindelingen zijn verplicht en worden,
zoals hierboven vermeld, uitsluitend gedaan op basis van de resultaten. Hiervoor
hoeven geen verzoeken meer worden ingediend.
Uitspelen competitie
In het geval dat fase 3 niet uitgespeeld kan worden, bijvoorbeeld door overmacht in
een uitzonderlijke situatie of wanneer de fase eindigt in een gelijke stand, dan heeft
de competitieplanner het recht om te bepalen welk gevolg dit heeft voor de indeling
van de toernooidag. In dit geval kan een competitieplanner de indeling doen op basis
van:
1. Gemiddeld aantal punten
2. Onderling gespeelde wedstrijden
3. Doelpuntengemiddelde
4. Doelpunten voor
5. Loting
Opvullen open plaatsen
Op het moment dat er open plaatsen vallen in een competitie, bijvoorbeeld door een
terugtrekking, dan heeft de competitieplanner het recht om te bepalen welk gevolg dit
heeft voor de indeling van de toernooidag. In dit geval kan een competitieplanner de
indeling doen op basis van:
1. Gemiddeld aantal punten
2. Onderling gespeelde wedstrijden
3. Doelpuntengemiddelde
4. Doelpunten voor
5. Loting
Waarom een toernooi dag?
Om het aantal grote uitslagen terug te dringen gaat er in vier fasen gevoetbald
worden. Dit geeft ons de kans om twee herindelingsmomenten te laten plaatsvinden.
Na fase 3 vindt er een toernooi plaats ter afsluiting van het seizoen. We doen dit
onder meer omdat het een sterke wens is van de meiden zelf om meer toernooien te
spelen. Zij zien dit als toegevoegde waarde voor hun voetbalplezier. De toernooi dag
is de afsluiting van het seizoen en onderdeel van de competitie. Alle teams in de
leeftijdsgroepen MO13, MO15, MO17 en MO20 die deelnemen aan fase 3, nemen
ook deel aan de toernooidag. Deze toernooien geven de competities een extra
dynamiek.
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Welke kansen biedt deze toernooi-dag nog meer?
➢ Een leuke voetbaldag voor alle meiden. Ieder meidenteam kan in ieder geval
één toernooi spelen per seizoen.
➢ Meer binding creëren binnen/tussen de teams en met de vereniging.
➢ Eindrangschikking kunnen bepalen voor de competitie als de competitie niet is
uitgespeeld.
➢ Mogelijk uitstroom voorkomen en samenwerking stimuleren.
➢ Interessant voor promotionele en commerciële doeleinden.
Landelijk en regionale toernooien
De toernooien worden zowel landelijk als regionaal gespeeld. De nummers 1 uit de
hoofdklasse MO13 en MO15 én de nummers 1 en 2 uit de divisie van MO17 en
MO20 spelen een landelijk toernooi. Alle overige teams gaan regionale toernooien
spelen die georganiseerd worden door de verenigingen zelf.
Meidenvoetbaldag
De toernooien worden georganiseerd bij en door verenigingen met één of meerdere
teams in de competitie. Verenigingen kunnen ruim van tevoren aangeven of ze
gastvereniging willen zijn van één of meerdere toernooien. Een toernooi dag
organiseren is ook uitermate geschikt voor promotionele en commerciële doeleinden.
Verenigingen een toernooi organiseren, kunnen deze dag bijvoorbeeld aangrijpen
om er een echte meidenvoetbaldag van te maken op de eigen vereniging. Door
naast het toernooi bijvoorbeeld proeftrainingen, een penaltybokaal of pannavoetbal
te organiseren, benut je deze dag optimaal voor ledenwerving, binding binnen de
teams en met de vereniging en behoud van speelsters.
Het vervolg
Voor de start van het nieuwe seizoen verstrekt de KNVB meer informatie over de
toernooiopzet.
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Klasse-indeling voetbalseizoen……..
Elftal
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

JO19-1
JO19-2
JO19-3
JO18
JO17-1
JO17-2
JO17-3
JO17-4
JO16
JO15-1
JO15-2
JO15-3
JO15-4G
JO14
JO13-1
JO13-2
JO13-3
JO13-4
JO12-1
JO11-1
JO11-2
JO11-3
JO11-4G
JO10-1
JO10-2G
JO10-3
JO9-1
JO9-2
JO9-3
JO8-1
JO8-2
JO7-1
JO7-2
MO12
MO13-1
MO14
MO15-1

2020 / ‘21

2021 / ‘22

2022 / ’23

Hoofdklasse
2e klasse
3e klasse
nvt
1e klasse
3e klasse
4e klasse
3e klasse
nvt
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
nvt
1e klasse
5e klasse
nvt
nvt
4e klasse
2e klasse
5e klasse
5e klasse
5e klasse
3e klasse
4e klasse
nvt
3e klasse
4e klasse
5e klasse
4e klasse
4e klasse
1e klasse
1e klasse
nvt
2e klasse
nvt
nvt

Hoofdklasse
2e klasse
3e klasse
nvt
Hoofdklasse
3e klasse
4e klasse
nvt
nvt
1- 2e klasse
3e klasse
4e klasse
nvt
nvt
1-2e klasse
4e klasse
5e klasse
nvt
nvt
2e klasse
4e klasse
5e klasse
nvt
3e klasse
4e klasse
4e klasse
3e klasse
4e klasse
nvt
4e klasse
4e klasse
1e klasse
1e klasse
nvt
nvt
nvt
2e klasse

Divisie 4
2e klasse
2e klasse
nvt
Divisie 7
3e klasse
4e klasse
nvt
nvt
3e klasse
4e klasse
nvt
nvt
nvt
2e klasse
5e klasse
5e klasse
5e klasse
nvt
2e klasse
4e klasse
4e klasse
nvt
3e klasse
3e klasse
4e klasse
2e klasse
4e klasse
nvt
3e klasse
4e klasse
1e klasse
1e klasse
nvt
nvt
nvt
2e klasse

28 teams

25 teams

25 teams

30

2023 /‘24

2024 / ‘25

TRAINERS/LEIDERS, LEEFTIJDSCOORDINATORS
EN INTERNE SCOUTING JEUGDELFTALLEN
SV WALCHEREN
SEIZOEN 2022/2023

Elftal

Trainer(s)

JO7

Nina den Exter

Ass. Trainer(s)

KABOUTERS
Leider
Leeftijds
coördinator

Interne
scouting
Remco Bergs

Martin Jansen
Fleur Rommens

Vancant

Opmerking

ONDERBOUW (4-fasen voetbal)
Elftal

Trainer(s)

JO8-1

Rosanna Uijt de
Haag
Stephanie de Roos
Maarten van
Rosevelt

JO8-2

JO9-1

Lois Vervaat

JO9-2

Brain Willems
Arko van Schijndel

JO10-1
JO10-2/3

Roelof Siereveld
Richard van Rijn

Ass.
Trainer(s)

Leider

Leeftijds
coördinator

Interne
scouting

Martin Jansen

Remco Bergs

Marlissa
Zuidgeest
Dave van
Kessel

Ilco van Riel
Quint
Mechelsen

Vacant

Mark Schelling

1

Opmerking

MIDDENBOUW
Elftal

Trainer(s)

Ass.
Trainer(s)

JO11-1

Huib Meerman

Pino Oliveira
Ricardo
Dijkstra

JO11-2

JO11-3

Maarten van
Rozevelt
Jonker Huwae
Jan van Sorgen

Leider

Leeftijds
coördinator

Interne
scouting

Opmerking

4-fasen voetbal
Stefan Schrier
4-fasen voetbal
Matia Bassi
Jack van de
Hoeven

Cynthia Dijker

Remco Bergs

4-fasen voetbal

Vacant
JO13-1
JO13-2
JO13-3

Remco Appel
Stefan Nijpjes
Wichert Sierts

JO13-4

Jeroen Dijker

Jan van Wezel
Ralph Lunes
Ralph van den
Wijnckel

3-fasen voetbal
3-fasen voetbal
3-fasen voetbal
Cynhia Dijker

2

3-fasen voetbal

BOVENBOUW
Elftal

Trainer(s)

JO15-1
JO15-2

Derek de Witte
Colin van Herpen
Vacant

JO17-1

JO17-2
JO17-3

Ass.
Trainer(s)

Leider

Leeftijds
coördinator

Interne
scouting

Esmaralda Koopman

Remco Bergs

Tim van DIjke

Opmerking

3-fasen voetbal

Vacant

Esmaralda
Koopman

3-fasen voetbal

Renaldo Jacobs

Sven
Zuidgeest

Standaard
competitie

Nuno Ribeiro
Gilbert Izeboud
Herbert Kindt

Vacant

Dominique
Atzenni
Joska Dellebeke
Vacant

JO19-1

Daryl Hollander

Julian Floresse Levi van Herpen
Brian van Luijk

JO19-2

Hans van Belzen
Danny Cevaal
Vacant

Standaard
competitie
3-fasen voetbal

Vacant

3-fasen voetbal

JO19-3

3-fasen voetbal
3-fasen voetbal
Remco Bergs

3

4

1

2

3

4

Neem contact op met Rik Quint, beleidsadviseur bij Halt,
(06 - 22 69 85 40 / r.quint@halt.nl) of Wendy Brown,
medewerkster organisatie tuchtzaken,
(0343 - 49 97 31 / wendy.brown@knvb.nl) www.halt.nl en www.knvb.nl
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Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Sportvereniging Walcheren in Vlissingen

als leerbedrijf conform artikel 1.5.3, lid 2 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het
middelbaar beroepsonderwijs.
Gerrit Veneboer
directeur uitvoering

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met
uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. SBB verbindt
beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.
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