Aanvulling 4 augustus 2018
1. Technisch Beleidsplan Jeugd (evaluatie)
Bij het opstellen van het Technisch Beleidsplan Jeugd 2016-2021 hebben we de ambitie
uitgesproken (hoofdstuk 1) en daarbij doelstellingen geformuleerd (hoofdstuk 6 en
hoofdstuk 9) om het voetbal van de LHC-jeugd middels aan de KNVB-visie
gerelateerde leerplannen op een zo hoog mogelijk nivo te brengen. Het plezier in
het voetbalspel mag niet uit het oog worden verloren!
Ambitie, daar droom je van, je kunt het niet altijd waarmaken, je moet met z’n allen
keihard werken om die droom te laten uitkomen.
Doelstellingen zijn realistische doelen, met daaraan verbonden haalbare voorwaarden.
In ons TBP Jeugd hebben we, op basis van die doelstellingen, zo gedetailleerd mogelijk
beschreven hoe een en ander in praktijk gebracht zou moeten worden.
Aan het eind van het seizoen 2017/2018 moeten we helaas constateren dat onze droom
(nog) niet uitkomt en dat we onze doelstellingen (voorlopig) moeten bijstellen omdat de
gestelde voorwaarden niet allemaal haalbaar zijn.
Het teruglopend leden aantal: de jeugd heeft minder geduld om een activiteit voor
langere tijd uit te oefenen, de diversiteit aan mogelijke activiteiten, het ontbreken van
een middelbare schoolopleiding in de gemeente Kerkrade, privé-situaties, zijn enkele
oorzaken, maakt het hebben van teams binnen elke leeftijdscategorie, het samenstellen
van teams op basis van aanwezige kwaliteit (toepassen selectiecriteria) moeilijk zo niet
onmogelijk.
We zullen daardoor teams in competitieverband moeten inschrijven
waarbinnen het individuele nivo sterk verschilt. Onderlinge acceptatie moet met een
hoofdletter geschreven worden!!
Het TBP Jeugd 2016-2021 blijft desalniettemin zijn waarde behouden: de leerplannen
om onze voetballende jeugd beter te maken blijven onveranderd van kracht
En we blijven op zoek gaan naar haalbare voorwaarden (zie punten 2 t/m 5)!!!!!
2. Optimale wedstrijdvormen pupillen
Zie ook aanvulling 2, januari 2017
a. Veranderingen
Sinds het seizoen 2017/2018 voetballen pupillen onder 8 (O8) en onder 9 (O9) jaar
op een kwart voetbalveld wedstrijden van 6 tegen 6 (incl. keeper) met pupillengoals.
De wedstrijden duren 2x20 minuten onder leiding van een spelbegeleider.
Vanaf het seizoen 2018/2019 starten de teams van onder 10 (O10), onder 11 (O11) en
onder 12 (O12) met nieuwe wedstrijdvormen:
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O10: gelijk aan O8/O9, speelduur 2x25 minuten
O11 en O12: iets kleiner dan half veld, pupillendoel, 8 tegen 8 (incl. keeper), speelduur
2x30 minuten onder leiding van pupillenscheidsrechter.
Bij de O8 t/m O10 worden geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. Dit is in lijn
met de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdvormen waarbij het draait om het
vergroten van het spelplezier van pupillen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uitkomend
in O8 en O9 nog niet in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte
interesse hebben in rangen en standen.
Zal wennen zijn voor trainers en ouders!!!!!!
Voor teams onder 13 (O13) en ouder verandert niets, de mini-pupillen (O7) bij voorkeur
4 tegen 4 in toernooivorm en de allerkleinsten (O6), die voor het eerst in aanraking
komen met de bal spelen 2 tegen 2 in wedstrijdvorm (binnen de club of met
verenigingen in de buurt, de KNVB organiseert voor hen geen competitie.
Aanbeveling:
Ieder kind O13 binnen LHC heeft recht op speeltijd bij een wedstrijd!
Verdeel daarom de wedstrijden (in overleg met de tegenstander) in 4 quarters (basketbal)
van 10 tot 15 minuten en breng na quarter 1 en 3 de wissels in zodat ieder kind verzekerd
is van tenminste vijftig procent speeltijd!!!!
b. Waarom deze wedstrijdvormen
Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen kinderen vaker aan de
bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een
kleiner veld sluit bovendien beter aan op de belevingswereld van deze kinderen. Dit
alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de
ontwikkeling van de pupillen tot meer creatieve spelers die een 1 tegen 1 duel kunnen
winnen .
Een jongetje (meisje) van 5 jaar begint met dribbelen, hij moet eerst de baas over de
bal worden. Een kind van die leeftijd is egocentrisch, die kijkt niet naar anderen, kan
geen 2 complexe zaken samendoen. Dus moet je hem leren de bal te beheersen (met
behulp van pilonnen en daarna een tegenstander (1 tegen 1)), want zodra die controle
er is, gaat hij toch vanzelf over die bal heen kijken. Pas dan komt er ruimte voor
samenspel. Als je te vroeg begint met overspelen, laat je de kinderen hun bal
weggeven. Ze moeten vanuit de 1 tegen 1 leren de juiste beslissing te nemen: ze
moeten leren kiezen tussen tussen een dribbel en een pass en dat doen we met de 2
tegen 2 vorm. Daarna volgen de andere vormen waarin de pupillen moeten kiezen uit
dribbelen, een korte pass of een iets langere pass
Pas vanaf de O13 wordt op het hele veld 11 tegen 11 gespeeld, een vorm die eigenlijk
vanaf de O17 ingevoerd zou moeten worden. Je hebt dan te maken met buitenspel,
met ruimte in de rug van de verdedigers. Dat nodigt uit tot lopers en lange ballen en
gaat ten koste van de creativiteit!!!
c. Waarom andere leeftijdsindeling
In de tot nu toe gehanteerde leeftijdsindelingen (O7, O9, O11, O13, O15 enz) waren de
leeftijdsgrenzen 1 januari van jaar J en 31 december van het jaar J+1.
Het verschil in lengte, gewicht en gedrag is enorm, er kan een verschil van 2 jaar in
voetbalervaring en het maken van uren op het trainingsveld ontstaan. Een ongelijke
strijd. De jongeren moeten mee in het (fysieke) geweld van de ouderen met als gevolg
overtraining, blessures en tenslotte stoppen sommigen!!
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In de nieuwe leeftijdsindeling zijn de leeftijdsgrenzen teruggebracht naar 1 januari en
31 december van datzelfde jaar waardoor de leeftijdsgerelateerde verschillen weliswaar
nog bestaan (geboortemaand-effect: januari/februari t.o.v november/december) maar
duidelijk minder zijn.
Bovendien stromen de teams gezamenlijk door naar de volgende leeftijdscategorie
waardoor de vriendjes samen kunnen blijven spelen!
d. Gevolgen binnen LHC
Het moge duidelijk zijn dat verenigingen met een groot jeugdledenaantal gemakkelijker
teams voor iedere leeftijdscategorie op de been kunnen brengen dan kleinere clubs
(zoals LHC). Waar mogelijk volgen we de richtlijnen van de KNVB en ons TBP jeugd .
Als voor 2 opeenvolgende leeftijdscategoriën het aantal beschikbare spelers te laag is
en spelers daardoor niet zouden kunnen voetballen, schrijven we één team in de
hoogste leeftijdscategorie in.
De nieuwe wedstrijdvormen en de andere leeftijdsindeling heeft geen invloed op de
leerplannen en jaarplanning zoals in ons TBP jeugd zijn opgenomen!!!!
3. Doelstelling voetbalnivo (zie par 9.2 TBP Jeugd)
Conform het in paragraaf 1 van deze aanvulling gesteld moeten we de geformuleerde
doelstelling ten aanzien van het in 2021 te bereiken voetbalnivo naar beneden bijstellen.
Team
Te bereiken nivo
JO19
1e klasse
JO17
1e klasse
JO15-1
1e klasse
JO13-1
1e klasse
Voor JO9 en JO11-pupillen en zeker voor
de JO7 worden bewust geen doelstellingen
afgegeven.
Het aanleren van de basistechnieken is hier vele malen belangrijker dan het resultaat.
4. Samenwerking
In een tijd waarin iedereen z’n beste beentje voor moeten zetten om de vereniging
overeind te houden, kan goede samenwerking met andere verenigingen en instanties in
de omgeving van grote waarde zijn.
Het kan voorkomen dat een vereniging net niet genoeg spelers heeft om een team
compleet te maken. Een goede reden om eens te kijken naar mogelijke samenwerkingsvormen met een vereniging in de buurt (binnen en buiten de gemeentegrenzen).
Bij een samenwerking op dit gebied blijven de leden lid van de eigen vereniging, maar
kunnen ze voor de gelegenheid uitkomen voor een ander team. Via een collectief
verleende dispensatie worden de spelers speelgerechtigd gemaakt voor de
samenwerking.
Er zijn drie mogelijke vormen van samenwerking:
Optie 1: Samenwerken met combinatieteams voor categorie B (ST/team)
Spelers van meerdere verenigingen die niet ingedeeld kunnen worden, vormen samen
een team. De samenwerking geldt voor het laagste team van een bepaalde
leeftijdscategorie.
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Er dient een lijst te worden opgesteld met spelers die uitkomen in het kader van de
samenwerking.
Optie 2: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor één of meerdere
leeftijdscategorieën (ST/leeftijdscategorie)
Een andere mogelijkheid is om één of meerdere leeftijdscategorieën van twee
verenigingen samen te voegen. Bijvoorbeeld JO15 van twee of meer clubs. Alle JO15teams komen dan uit namens de samenwerkende verenigingen.
Optie 3: Samenwerking met de gehele jeugdafdeling (SJO)
In dit geval worden alle jeugdteams van twee verenigingen samengevoegd binnen een
SJO. De verenigingen moeten een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en
uiterlijk 15 mei ter goedkeuring voorleggen aan het districtssteunpunt. De samenwerking
moet voor minimaal drie jaar worden aangegaan. De SJO zal als een zelfstandige ‘club’
worden behandeld, dus met een eigen bestuur en Sportlink-account, eigen clubkleuren
enzovoort. De leden blijven echter lid van de eigen vereniging.
Optie 4: Samenwerking met de gehele meiden- en vrouwenafdeling (SVO)
Een vergelijkbaar alternatief met de SJO: alle meiden- en vrouwenteams van twee of
meer verenigingen samenvoegen binnen één SVO. Hiervoor gelden dezelfde
voorwaarden als bij de SJO. De SVO wordt gezien als een zelfstandige organisatie (dus
met een eigen bestuur, clubkleuren en Sportlink-account). De leden blijven bij de eigen
vereniging. Zie hieronder bij 5.
5. Meisjesvoetbal (zie par 6.3 TBP Jeugd)
Sinds jaren zit het meisjes- en damesvoetbal in Nederland in de lift. Zeker na het
behalen van de Europese titel van de Leeuwinnen. Bij UOW ’02 en LHC samen is het
leden aantal in de voorbije jaren toegenomen tot 120. Toch is het moeilijk om voor
iedere leeftijdscategorie voldoende teams samen te stellen zodat alle meisjes aan het
voetballen komen. Daarom zijn LHC en UOW’02 afgelopen seizoen een
gemeentegrens overschrijdende samenwerking gestart. Dat heeft ertoe geleid dat de
voorzitters Alessandro Di Giulio van LHC en Erik Verberkt van UOW ´02 op 24 juli
2018 een samenwerkingsconvenant hebben getekend. Beide verenigingen geven
hiermee aan de samenwerking bij het meisjesvoetbal (en damesvoetbal) voor de
komende jaren verder vormgegeven gaat worden.
Om de meisjes binnen het voetballandschap de juiste plek te geven zijn beide
verenigingen deze samenwerking gestart.
Het doel is:
➢ Een goed geleide en georganiseerde samenwerkingsorganisatie met een ambitieuze
uitstraling
gericht op het meisjesvoetbal (en damesvoetbal) in de regio.
➢ Meisjes (en dames) die de voetbalsport willen uitoefenen meer toekomst in het
voetbal bieden
door voetbal op verschillende leeftijden en niveaus mogelijk te maken.
➢ Meisjes (en dames) op hun eigen niveau laten voetballen,
waarbij verbeteren van persoonlijke prestaties en plezier in de voetbalsport
belangrijk zijn.
➢ Actief werven van meisjes (en dames) om de voetbalsport te gaan beoefenen en zorg
dragen dat ze
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langdurig blijven voetballen.
Voor het seizoen 2018 – 2019 zijn 3 MO15 teams, 1 MO17 team, 1 MO19 team (en 1
damesteam) ingeschreven voor de beker en de competities.
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