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Voorwoord 

Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan is samengesteld door de 
technische commissie. Het hoofdbestuur van c.v.v. Fit Boys heeft dit plan goedgekeurd en dit 
beleidsplan zal geïmplementeerd worden in de seniorenafdeling en de  jeugdafdeling van onze 
vereniging per seizoen 2017-2018. Jaarlijks wordt de definitieve versie door de TC geüpdatet en in de 
eerste TC-vergadering van het nieuwe seizoen zal het bekrachtigd worden. Het voetbal technisch 
beleidsplan zal worden bewaakt door de TC. 
 
         September 2017  
 
         Technische Commissie FIT Boys 
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1 Beschrijving c.v.v. Fit Boys 

Fit Boys is met een ledenaantal van ongeveer  450 leden een middelgrote        
voetbalvereniging. In het seizoen 2017-2018 komt het aantal teams dat      
komt in de KNVB-competitie uit op 23 verdeeld over: 
 

Senioren heren: 10 
ST. dames: 4 

 

Jeugd jongens: 12 
ST. meisjes:  1 

 

De standaard teams komen uit in de volgende klassen: 
 

FB 1:   3e klasse 
FB 2:  Res. 3e klasse 
FB 3:  Res. 5e klasse 
FB 4:  Res. 6e klasse 
FB 7x7 35+1: 1e klasse 
FB 7x7 35+2: 1e klasse 
FB 7x7 45+1: 1e klasse 
FB 7x7 45+2: 1e klasse 
FB zaal 1: 4e klasse 
FB zaal 2: 4e klasse 
FB JO19-1: 2e klasse 
FB JO17-1: 2e klasse 
FB JO15-1:  1e klasse 
FB JO15-2: 4e klasse 
FB JO13-1:  2e klasse 
FB JO13-2: 4e klasse 
FB JO12-1: 2e klasse 
FB JO11-1:  3e klasse 
FB JO10-1:  2e klasse 
FB JO9-1: 3e klasse 
FB JO8-1: 3e klasse 
FB JO7-1: - 
 

ST. VR1:  4e klasse 
ST. 7x7 VR1:  7e klasse 
ST. 7x7 VR2:  7e klasse 
ST zaal VR1: 2e klasse 
ST. MO17: 1e klasse 

 

Er kan zowel op prestatief als op recreatief niveau gevoetbald worden. Trainingen van alle veldteams vinden 
plaats volgens een rooster welke aan het begin van het seizoen wordt vastgesteld.   
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2 Technische Commissie (TC) 

De TC bewaakt de inhoud en uitvoering van het voetbaltechnisch beleidsplan. 
 
De TC bestaat uit: 
 

− Voorzitter, bestuurslid technische zaken hoofdbestuur 

− Lid Fit Boys met als aandachtspunt senioren 

− Lid Fit Boys met als aandachtspunt ST. dames 

− Lid Fit Boys met als aandachtspunt JO-19 & JO-17              

− Lid Fit Boys  met als aandachtspunt JO-15 & JO-13           

− Lid Fit Boys met als aandachtspunt JO-11 & JO-09 

 

De TC komt 1 x per maand samen.  

 



cvv FIT Boys 

Voetbaltechnisch Beleidsplan 2019 – 2020 

 
 blad 7 uit 16 

 

 

© 2017-2022 cvv FIT Boys.   7

3 Visie Fit Boys voetbaltechnisch 

We streven naar herkenbaar en verzorgd voetbal vanuit een 1:4:3:3 systeem. Bij de standaard seniorenelftallen 
zowel dames als heren zijn plezier en prestatie even belangrijk. Bij de niet standaard senioren elftallen is plezier 
belangrijker dan de prestatie. 
Het jeugdkader heeft bij voorkeur een sterke binding met Fit Boys en is bij voorkeur spelend lid of spelend lid 
geweest.  
Het jeugdkader is of wordt geschoold. In de jeugdopleiding wordt getraind volgens de leerdoelen van het eigen 
voetbaltechnisch leerplan. Plezier en leren voetballen gaan hierbij hand in hand. In de jeugdopleiding is beter 
maken van spelers belangrijker dan het resultaat. 
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4 Doelstelling voetbaltechnisch beleidsplan 

− Scheppen van randvoorwaarden die bijdragen aan het beter maken van spelers en het optimaliseren 
van het spelplezier. 

− Het behouden van leden en werven van nieuwe leden. 

− Heldere onderlinge afstemming, afspraken, taakverdeling en communicatie tussen trainers, leiders, 
jeugdcommissie, jeugdcoördinatoren en TC. 

 

Fit Boys streeft naar een volgende indeling: 
 

FB 1:   3e klasse 
FB 2:  Res. 2e klasse 
FB 3:  Res. 5e klasse 
FB 4:  Res. 6e klasse 
FB 7x7 35+1: 1e klasse 
FB 7x7 35+2: 1e klasse 
FB 7x7 45+1: 1e klasse 
FB 7x7 45+2: 1e klasse 
FB zaal 1: 4e klasse 
FB zaal 2: 4e klasse 
FB JO19-1: 1e klasse 
FB JO17-1: 1e klasse 
FB JO15-1:  1e klasse 
FB JO15-2: 2e klasse 
FB JO13-1:  1e klasse 
FB JO13-2: 2e klasse 
FB JO12-1: 2e klasse 
FB JO11-1:  2e klasse 
FB JO10-1:  2e klasse 
FB JO9-1: 2e klasse 
FB JO8-1: 2e klasse 
FB JO7-1: - 
 

ST. VR1:  3e klasse 
ST. 7x7 VR1:  7e klasse 
ST. 7x7 VR2:  7e klasse 
ST zaal VR1: 2e klasse 
ST. MO17: 1e klasse 
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5 Het indelingsbeleid                                                                                                                    

5.1 Senioren Heren 

− De hoofdtrainer neemt na overleg met de 2e trainer en de leiders 1e en 2e elftal uiteindelijk de 
beslissing over de samenstelling van het 1e en 2e elftal. 

− Wekelijks op woensdagavond na de training zal overleg plaatsvinden tussen de hoofdtrainer, 2e trainer 
en de leiders 1e en 2e elftal over de samenstelling van de teams voor de eerstvolgende wedstrijd. 

− De indeling van de teams van de overige seniorenteams is de verantwoordelijkheid van de TC en gaat 
in nauw overleg met de leiders van de desbetreffende teams. 

− Voetballers die op vrijdagavond 7 tegen 7 willen voetballen kunnen voor verschillende 
leeftijdscategorieën bij Fit Boys terecht. Er zijn verschillende teams in zowel de 35+ als 45+ 
leeftijdscategorie. We stimuleren om iedereen te laten voetballen, maar de TC ziet er wel op toe dat het 
7 tegen 7 voetbal op vrijdagavond niet te veel ten koste gaat van de aantallen bij de senioren op de 
zaterdag. 

 

5.2 ST. Dames 

− De hoofdtrainer neemt na overleg met de trainer van ST. Dames 2 en de leiders van beide elftallen 
uiteindelijk de beslissing over de samenstelling van het 1e elftal. 

 

5.3 Meisjesvoetbal / ST Meisjes 

Meisjes kunnen net als jongens bij Fit Boys terecht vanaf 4 jaar (kabouters). Bij Fit Boys voetballen de meisjes 
zo lang mogelijk samen met de jongens. Dit doen we omdat we vinden dat dit het beste is voor hun ontwikkeling 
als voetballer. Pas vanaf JO15 worden meisjes eventueel gepolst of ze liever bij de jongens of bij de meisjes 
willen voetballen. Vanaf JO15 hebben we samen met V.V. Beilen een samenwerking op het gebied van 
meisjesvoetbal en meisjesteams. Meisjes die dat willen kunnen zich vanaf dat moment aansluiten bij ST Beilen / 
Fit Boys.  
 

5.4 Jeugdteams 

Binnen Fit Boys streven wij ernaar om aan het eind van het lopende seizoen al te beginnen met de nieuwe 
selecties voor het komende seizoen. Zo kunnen trainers en spelers alvast aan elkaar wennen en kan er sneller 
een indeling gemaakt worden. Ook zouden er een aantal oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden. Voor 
iedereen levert dat meer duidelijkheid op. Ook al is een bepaald team nog niet uitgespeeld, de technische 
commissie streeft ernaar dat half mei de eerste selectietrainingen plaatsvinden. Eén keer in de week wordt er 
dan met de nieuwe selecties getraind en één keer met het huidige team. 
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De teamindeling binnen de jeugdopleiding wordt in eerste instantie gebaseerd op de sterkte van de speler. Met 
name de standaardteams worden samengesteld uit de sterkste spelers uit deze leeftijdsklasse. Het te laag 
indelen van talentvolle spelers heeft een negatieve, remmende werking in de vooruitgang van de spelers. Het 
plezier in het spel blijft als met en tegen gelijkwaardige spelers kan worden gevoetbald. Naast leeftijd en 
kwaliteit is een derde selectiecriterium de fysieke en mentale gesteldheid van de spelers. 
 

5.5 Selectiecriteria en spelersindeling 

 

− De teams hebben voldoende spelers. Dit betekent: JO-09 en JO-11 hebben acht a negen spelers. 
Elftallen hebben dertien tot vijftien spelers. 

− De standaardteams (JO-19, JO-17, JO-15, JO-13, JO12, JO-11, JO10, JO-09, JO8) worden 
geselecteerd op kwaliteit. Dit geldt ook voor JO11-2. Er wordt gekeken naar  de technische en fysieke 
kwaliteiten van de spelers. Dat betekent dat er begonnen wordt met het indelen op kwaliteit vanaf de 
tweedejaars JO-9. De eerstejaars worden ingedeeld bij vriendjes en op basis van aanmelding.                                       

− Daarnaast wordt er gelet op leeftijd en groepssamenstelling. 

− Het streven is om de standaardteams in ieder geval te laten voetballen in de eerste klasse, zo mogelijk 
kan dit ook hoger zijn. Ieder jaar moet wel gekeken worden of een team het niveau wel aan kan.  

− De andere teams moeten zoveel mogelijk op een niveau waarbij het spelplezier het grootst is.  
 

5.6 Selectie door andere organisaties 

Het kan ook voorkomen dat jeugdspelers van Fit Boys gescout worden door de KNVB of een Betaald Voetbal 
Organisatie of een andere vereniging. Mocht blijken dat het niveau van een speler(s) hoger ligt dan het niveau 
bij Fit Boys, dan moeten wij deze speler(s) niet belemmeren in hun ontwikkeling. Wij moeten deze speler(s) 
goed begeleiden in hun keuze en het gesprek dus met hen en hun ouders aangaan. Mocht de overstap naar 
een andere vereniging dan eventueel mislukken, dan zijn deze spelers sneller bereid om terug te keren bij Fit 
Boys.  
 
Bij scouting door de KNVB ligt het natuurlijk wat anders. De spelers blijven lid van Fit Boys en spelen mee met 
de selectieteams van de KNVB. Dat is alleen maar goed voor de speler hij/zij speelt extra wedstrijden vaak ook 
nog op een hoger niveau. Deze spelers moeten dan ook gestimuleerd worden om hier aan mee te doen. Ook 
zullen wij goed moeten samenwerken met de scouts van de KNVB. Het is ook een goede reclame/promotie 
voor de club als er spelers meedoen met de selectieteams van de KNVB. Een aanvraag van de KNVB wordt 
behandeld door de Technische Commissie. Ze lichten hierover de Jeugdcommissie in en vragen zo nodig 
advies.   
 

5.7 Dispensatie 

Dispensatie kan worden verleend op basis van fysieke argumenten, sociaal emotionele argumenten, kwaliteit 
en aantallen beschikbaar per leeftijdsgroep. 
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5.8 Vervroegd overgaan 

Een jeugdspeler, waar het voor zijn of haar ontwikkeling goed zou zijn om vervroegd over te gaan naar een 
hogere leeftijdscategorie, kan hiervoor in aanmerking komen mits ouders en kind hier welwillend tegenover 
staan en na goedkeuring van de TC. 
 

5.9 Vervroegde overgang tijdens de competitie naar een hogere 
leeftijdscategorie 

Alleen bij hoge uitzondering kunnen spelers tijdens het lopende seizoen over naar een hoger team binnen de 
dezelfde leeftijdscategorie of naar een hogere leeftijdscategorie. Dit moet echter niet ten koste gaan van de 
teamaantallen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om met een hogere leeftijdscategorie mee te trainen 
bijvoorbeeld na de winterstop.                                                                                            
 
Ouders en kind moeten hier welwillend tegenover staan en de TC moet goedkeuring geven. 
 

5.10 Overgang JO-19 naar senioren standaard teams 

Na de winterstop kunnen tweedejaars A-junioren die in aanmerking komen voor de senioren standaardteams 1 
x per week mee gaan trainen en ook ingezet worden bij het spelen van wedstrijden, waarbij het aantal 
wedstrijden het maximum (bepalen) niet mag overschrijden. Betreffende A-junioren zullen dan alleen als 
wisselspeler worden ingezet. Incidenteel kan het ook voorkomen dat, als een speler zeer talentvol is, een 
eerstejaars A-junior met een senioren standaardteam. Voor beide gevallen worden afspraken gemaakt tussen 
de TC, jeugdcoördinator, ouders en de trainer. Ook dit mag niet ten koste gaan van de teamaantallen. 
 

5.11 Overgang JO-19 naar overige senioren 

Voor tweedejaars A-junioren die niet aanmerking komen voor de senioren standaard teams worden tijdens de 
winterstop een voorstel gemaakt voor welke seniorenteams men in aanmerking kan komen. In overleg met de 
betreffende speler, de jeugdcoördinator, zijn ouders en de leiders van de lagere elftallen worden incidenteel 
mogelijkheden aangeboden tot het meevoetballen met de betreffende seniorenteams. Dit mag niet ten koste 
gaan van de teamaantallen. 

5.12 Terugplaatsen speler 

Het uit een team plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal geschiedt (voor alle 
leeftijdsgroepen) alleen na goedkeuring van de TC en na goede onderbouwing en communicatie met alle 
betrokkenen als spelers,  eventueel ouders/verzorgers, jeugdcommissie, trainers en leiders. 
 
Criteria hiervoor zijn onder andere: 
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a. speler te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden. 
b. speler zich misdraagt 
c. door een langdurige blessure lange tijd afwezig zijn. 
d. te vaak moeten afmelden door ziekte, school of werk 
e. als de speler het zelf aangeeft 
f.  speler die kwaliteit te kort komt voor het team waar hij/zij voor uitkomt 
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6 Interne scouting 

 
Een goed intern scoutingsysteem draagt zorg voor een optimaal samengestelde selecties. De interne scouting 
zal worden verzorgd door de betreffende trainers in samenspraak met de jeugdcoördinator. 
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7 Keeperstraining 

 
Binnen Fit Boys hebben we de intentie om voor iedere keeper, zowel in de senioren als de jeugd, 
keeperstraining aan te bieden. Alle keepers van de senioren standaardteams en de keepers van alle 
jeugdgroepen krijgen 1 x per week specifieke keeperstraining. 
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8 Medische begeleiding 

 

De medische verzorging binnen de vereniging wordt uitgevoerd door een gediplomeerde verzorger.  De 
verzorger dient op maandagavond vanaf een bepaalde tijd en bij de wedstrijden van het eerste elftal aanwezig 
te zijn. 
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