
Algemeen voetbaltechnisch beleidsplan RKSV NEO 

 

RKSV NEO is een voetbalvereniging waarbij spelplezier in combinatie met een gezonde dosis 

winnaarsmentaliteit voorop staan. Vanaf de jongste pupillen tot en met de seniorenteams geldt per 

leeftijdsgroep een voetbaltechnisch beleidsplan, waarin deze twee kernbegrippen nader zijn uitgewerkt. De 

voetbaltechnische beleidsplannen zijn opgesteld en worden geborgd door de commissie technische zaken via 

technisch coördinatoren.  

 

Hierna volgt samengevat waar RKSV NEO ten aanzien van de opleiding van spelers en de voetbalvisie voor staat 

en op welke wijze iedere individuele voetballer aandacht wordt gegeven. 

 

Opleiding 

Voor alle jeugdspelers geldt dat in iedere leeftijdsfase aandacht wordt besteed aan het opdoen van technische, 

tactische, fysieke- en mentale vaardigheden.  

 

Prestatief (selectie) en recreatief voetbal  

Vanaf de F-pupillen wordt er onderscheid gemaakt tussen prestatieve (selectie)- en recreatieve teams. Het 

aantal prestatieve (selectie)-teams kan afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit jaarlijks worden bijgesteld.  

 

Prestatief (selectie) voetbal 

Omdat er naar wordt gestreefd om bij de D- en C-groep met drie prestatieve (selectie)- teams te kunnen 

spelen, zullen er vanuit de F- en E-pupillen jaarlijks voldoende spelers op prestatief (selectie) niveau moeten 

worden opgeleid. Het is daarom van groot belang is om al bij de F- en E-pupillen te beoordelen hoe pupillen 

zich ontwikkelen. Binnen de F- en E-groep wordt daarom veel gescout en is contact met trainers en begeleiders 

inzake de ontwikkeling van spelers erg belangrijk. Bij de F- en E-pupillen worden zoveel mogelijk eerste en 

tweede jaars teams samengesteld. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken indien dit beter is 

voor de (voetbal) ontwikkeling van de desbetreffende speler/speelster. 

 

Bij de D- en C-groep bestaan er zoals vermeld in beginsel drie prestatieve (selectie)-teams, waarbij het eerste 

team bestaat uit de op dat moment volgens de trainer in samenspraak met de technisch coördinator beste 

spelers, het tweede team bestaat in beginsel volledig uit tweede jaars spelers en het derde team in beginsel 

volledig uit eerste jaars spelers. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken indien dit beter is voor 

de (voetbal) ontwikkeling van de desbetreffende speler/speelster.  

 

Keepers vormen een uitzondering op het bovenstaande, hetgeen betekent dat ook een tweede jaars keeper 

ingedeeld kan worden in een eerste jaars team en omgekeerd. 

 

Bij de B- en A-jeugd bestaan er in beginsel twee prestatieve (selectie)-teams. Voor de spelers van deze vier 

teams geldt dat zij verplicht zijn om, op het moment dat zij doorstromen naar de senioren, in ieder geval het 

eerste seizoen na de jeugd uit te willen komen voor één van de eerste drie seniorenteams. Slechts in 

bijzondere situaties kan hiervan in samenspraak met en na toestemming van de technisch coördinator van 

worden afgeweken.  

 

Doelstelling is om vanaf het seizoen 2016-2017 met drie prestatieve (selectie)-teams bij de senioren te gaan 

starten. Het eerste team bestaat uit de op dat moment volgens de trainer in samenspraak met de technisch 

coördinator beste spelers, het tweede en derde team bestaan voornamelijk uit spelers die afkomstig zijn uit de 

A-jeugd aangevuld met enkele ervaren spelers.  



 

Recreatief voetbal 

Alhoewel bij de recreatieve teams het willen winnen ook belangrijk is, staat spelplezier, zonder dat dit 

uitmondt in vrijblijvendheid, voorop. Ieder team wordt zoveel mogelijk samengesteld uit spelers die of eerste 

jaars of tweede jaars speler zijn. Op die manier, zo is de bedoeling, bouwen spelers (en ouders) een hecht team 

op dat in principe tot en met de A-jeugd (en wellicht ook als senior) met elkaar zou kunnen blijven voetballen. 

Natuurlijk wordt er ook bij deze teams gescout, zodat spelers in beeld blijven om, indien zij zich voldoende 

ontwikkelen, door te kunnen stromen naar een prestatief (selectie)-team. 

 

In samenspraak met de ouders van een recreatief team zullen vanuit RKSV NEO initiatieven worden ontplooid 

per recreatief team een vaste trainer aan te stellen, welke trainer de mogelijkheid geboden zal worden zich 

door middel van door RKSV NEO aangeboden opleidingen te ontwikkelen. 

 

Meidentak 

Bij RKSV NEO wordt veel aandacht besteed aan meidenvoetbal. Vanuit de technische commissie zijn één of 

meer technisch coördinatoren actief met de ontwikkeling van het meidenvoetbal van recreatief naar prestatief 

niveau.  

 

Voetbalvisie 

In de voetbalvisie van RKSV NEO trachten we in balbezit middels goed positiespel en aanvallend spel kansen te 

creëren en doelpunten te scoren. We voetballen om te scoren en om iedereen plezier aan het spel te laten 

beleven. Bij balbezit tegenstander proberen we de bal zo snel mogelijk op de helft van de tegenstander weer in 

balbezit te krijgen. De basis van dit alles is passie, motivatie en gedrevenheid. De voetbalontwikkeling van de 

spelers/speelsters staat in de jeugdopleiding centraal en niet het wedstrijdresultaat. Echter, elke wedstrijd (ook 

op de training) moet worden gespeeld met de intentie om deze te winnen. 

 

RKSV Neo wil alle jeugdteams, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de drie leeftijdsgroepen F/E, D/C en 

B/A, laten spelen vanuit dezelfde spelintenties en hetzelfde spelsysteem, waardoor er duidelijkheid ontstaat en 

waardoor trainers en spelers weten wat er van hen wordt verwacht. De trainingen dienen uitgewerkt te 

worden aan de hand van en gericht te zijn op de spelintenties en het spelsysteem van RKSV NEO.  

 

Binnen de opleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen prestatieve (selectie)-teams en recreatieve teams. 

Bij beide groepen is plezier in het spel de drijfveer. Bij de prestatieve (selectie)-teams zal er wat specifieker 

aandacht kunnen en moeten worden besteed een de voetbalontwikkeling van de spelers/speelsters. Ook 

spelers uit recreatieve teams moeten zich uiteraard ontwikkelen en daarvoor is het noodzakelijk dat het kader 

mee kan liften op de bestaande kennis en kunde bij de prestatieve (selectie)-teams. Tevens is er de 

mogelijkheid tot gerichte scholing voor het kader.  

 

Voetbal is vooral leuk 

Voetbal moet vooral leuk zijn! Niet iedereen is even getalenteerd en niet iedereen heeft de behoefte om 

spreekwoordelijk “tot het gaatje te gaan” om zo goed en hoog mogelijk te kunnen voetballen. Bij RKSV NEO 

wordt, door uitvoering te geven aan het voetbaltechnisch beleid, zoveel mogelijk aandacht besteed aan de 

wensen van iedere individu. Natuurlijk geldt bij een vereniging met de omvang van RKSV NEO dat niet aan alle 

individuele wensen tegemoet gekomen kan worden. Met elkaar zullen we er samen voor moeten zorgen dat 

een ieder het naar zijn zin heeft, waarbij iedereen op zijn manier kan zeggen dat RKSV NEO zijn of haar club is! 

 


