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Inleiding  

 

In de zomer van 2016 is sportclub (SC) Excelsior gestart met meisjesvoetbal. De start van de 

meisjes jeugd valt samen met de samenwerking tussen S.B.V. Excelsior en B.V.V. 

Barendrecht, die vanaf het seizoen 2017/2018 in de Nederlandse Eredivisie zal uitkomen. 

Het seizoen 2016/2017 is gebruikt als verkenningsjaar.      

Het verkenningsjaar heeft aanleiding gegeven voor uitbreiding van de meisjesjeugd in 

aankomende seizoenen. Om doorstroom en uitbreiding van de meisjesjeugd te realiseren 

dient er gewerkt te worden met een meerjarenbeleidsplan.  

Dit plan is opgesteld door de jeugd Technische Commissie Meisjes (TCM) binnen S.C. 

Excelsior. Door middel van dit plan willen wij een beter inzicht krijgen, omtrent het reilen en 

zeilen binnen de jeugd van onze vereniging en hoe we de meisjes(teams) kunnen behouden 

en aantrekken om aan een hoge teamprestaties te werken. Daarbij gelet op elk meisje 

individueel (door) te ontwikkelen en kansen te bieden voor (jong) talent.  

Mochten er onverhoopt vragen zijn verwijzen wij u door naar betreffende commissieleden, 

 

Met sportieve groeten, 

 

De Technische Commissie Meidenvoetbal  

Anne marie Nurra 

Cynthia de Korne  

Ixora Balootje 

Alette Opperhuizen 
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1. Jeugd technisch beleidsplan 

1.1.  Missie, visie en doelstelling   

De Technische Commissie Meisdenvoetbal (TCM) Jeugd heeft de volgende missie, visie en 

doelstellingen vastgesteld: 

Missie  

‘’Ieder spelend meisjes-lid zoveel mogelijk in staat stellen op haar eigen niveau te spelen, 

haar talent verder te ontwikkelen en maximale plezier laten beleven aan haar sport. Zowel 

recreatief als prestatiegericht meisjevoetbal op een laagdrempelige en leuke manier mogelijk 

maken’’.  

Visie  

‘’Door met plezier te voetballen komt er positieve energie vrij, waardoor talent eerder komt 

bovendrijven. Bovendien bevordert samenspelen saamhorigheid en correcte 

omgangsvormen waardoor de meiden op sportief en maatschappelijk gebied kunnen 

ontwikkelen’.   

Doelstellingen   

Meisjes ieder op haar niveau en ambitie laten ontwikkelen op recreatief  of prestatief gebied, 

spelend in een meisjesteam.  

 Met plezier genieten van voetbal op elk gewenst niveau  

 Talent tot bloei laten komen  

 Integratie vanaf jonge leeftijd bevorderen 

 Naar de best mogelijke prestaties streven op sportief en sociaal vlak 
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 1.2.  Organisatie meisjesvoetbal  

Er zijn verschillende taken te verdelen in het 3-jarenplan van 2017-2020. Elk taak heeft zijn 

eigen taakbeschrijving waarin zijn/haar verantwoordelijkheden zijn opgenomen: 

  

Algemeen Technische 

Coördinator Meisjes 

Jeugd 

Is eindverantwoordelijk voor: 

 Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van de 

meidenafdeling binnen S.C. Excelsior.   

 De technisch coördinator jeugd zal fungeren als 

overkoepelende begeleider van alle 

jeugdtrainers/coaches van zowel de pupillen als 

aspiranten. 

 Hiertoe zal zij regelmatig trainingen en wedstrijden 

bekijken.  

 Tevens maakt zij samen met de onderbouw en 

bovenbouwcoördinatoren en jeugdtrainers trainings-, en 

wedstrijdplannen en seizoensplannen.   

 Is verantwoordelijk voor de teamindelingen voorafgaand 

aan het seizoen en de monitoring van de speelsters 

tijdens het seizoen. Zij stuurt dit aan in samenwerking 

met de technisch coördinator onderbouw en/of 

bovenbouw.   

 De algemeen coördinator bewaakt hierbij het technische 

beleidsplan 2017-2020. 

Coördinator 

Onderbouw Meisjes 

Jeugd  

Is eindverantwoordelijk voor:  

 Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van de 

meisjes tot 9 jaar. De meisjes tot 9 jaar zullen 

zaterdagochtend uitkomen in verschillende interne 

competities: 

- World Cup (5- 6 jaar) 

- Europa League (7 jaar) 

- Champions League (8 jaar) 

- MeisjesOnder (MO) 9 (KNVB)  
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 Is verantwoordelijk voor de teamindelingen voorafgaand 

aan het seizoen en de monitoring van de speelsters 

tijdens het seizoen. 

 Verzorgt altijd een welkom gesprek met elk nieuw lid. 

Coördinator 

Bovenbouw Meisjes 

Jeugd 

Is verantwoordelijk voor:  

 Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van meisjes 

vanaf 9 tot 17 jaar. De meisjes komen uit in verschillende 

KNVB competities: 

- MO11 

- MO13  

- MO15  

- MO17 (vanaf 2018-2019) 

- MO19 (vanaf 2018-2019) 

 Is verantwoordelijk voor de teamindelingen voorafgaand 

aan het seizoen en de monitoring hiervan tijdens het 

seizoen. 

 Verzorgt altijd een welkom gesprek met elk nieuw lid 

Individuele evaluatie van ieder spelend lid van elk team 

in haar categorie. 

Meisjes Jeugdtrainers Teams vanaf de bovenbouw worden geleidt door jeugdtrainers 

van S.C. Excelsior. De trainer is verantwoordelijk voor:  

 Het voorbereiden en uitvoeren van de twee gehouden 

trainingen per week 

 Het voorbereiden en begeleiden van de 

wedstrijdbegeleiding (tactische sturing, opstelling, 

oudercontact en wisselbeleid).  

 Individuele evaluatie van ieder spelend lid, 2 x per jaar 

 Evalueren en terugkoppeling aan de coördinator 

boven/onderbouw en algemeen technisch coördinator 

jeugd. 

 De trainer is verantwoordelijk voor de direct 

communicatie binnen het team (app en mondeling). 

 De trainer is verantwoordelijk voor vroegtijdige afmelding 

van zichzelf en dient hiervoor- in overleg met algemeen 

technisch coördinator- vervanging te regelen.  
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 De trainer is verantwoordelijk voor het achterlaten van 

een schone kleedkamer na elke training of wedstrijd en 

verlaat het terrein pas nadat alle speelsters uit de 

kleedkamer zijn.  

 De trainer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig 

omgaan met het gebruikte materiaal, zorgt ervoor dat 

alle ballen aan het einde van het seizoen worden 

ingeleverd en is verantwoordelijk voor het terugplaatsen 

van gebruikte doeltjes op de aangewezen plekken.  

Teamleiders 

onderbouw  

De teamleiders zijn betrokken vrijwilligers die zich aan het begin 

van het jaar committeren aan de taak van teamleider:  

 De teamleider is verantwoordelijk voor de opstelling en 

het wisselbeleid van bij de onderbouw (World cup, 

Europa League, Champions League) spelende teams. 

 De teamleider haalt de wedstrijdkleding uit de wasruimte 

op en levert deze – na telling – ordelijk en niet 

binnenstebuiten weer daar in, direct na de wedstrijd. Bij 

een thuiswedstrijd krijgt u de kleding in een plastic 

wasmand en bij een uitwedstrijd zit de kleding in een 

sporttas. 

 De teamleider is verantwoordelijk voor de direct 

communicatie binnen het team door middel van app en 

telefoon. 

 De teamleider geeft de uitslagen en afwezigheid door 

aan de begeleiders binnen S.C. Excelsior.  

Meisjes Onderbouw 

trainers  

 De meisjes onderbouw, interne competitie, wordt 

getraind en begeleid door trainsters van de 

meidenafdeling. Er wordt gestreefd naar een 

trainster/coördinatiefunctie en 2 trainsters in opleiding. 

Activiteitencommissie  De activiteitencommissie bestaat uit 1 a 2 leden, deze leden: 

 Verzorgen van activiteiten die club en teamsfeer 

bevorderen (bijv. kamp/ disco/ spelletje-dag) 

 Actief betrokken bij de organisatie van talentendagen  
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 Actief betrokken bij de organisatie van interne en externe 

voetbal toernooien.  

Kleedkamermoeder 

(onderbouw) 

/teambegeleider 

(bovenbouw) 

Elk team krijgt voorafgaand aan het seizoen een 

kleedkamermoeder toegewezen. Deze kleedkamermoeder zal 

altijd aanwezig zijn bij de douchen en omkleden van me meiden. 

De moeder ziet er op toe dat het douchen in een veilige 

omgeving gebeurt.  
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2. Normen, waarden en afspraken  

2.1. Algemene E-X-C-E-L-S-I-O-R Normen en Waarden  

S.C. Excelsior heeft algemene opgangsregels geformuleerd, waar zowel de meidentak als 

de jongenstak mee werken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Uitdragen normen & waarden  

S.C. Excelsior, is als ieder andere vereniging, afhankelijk van de gedragingen van het 

Excelsior-team, leden en haar vrijwilligers. Van alle groepen wordt een professionele 

houding verwacht. De trainers (bovenbouw) en teamleiders (onderbouw) hebben een grotere 

verantwoordelijkheid in het uitdragen van de S.C. Excelsior normen en waarden in de manier 

hoe wij met elkaar omgaan. Dit betekent dat de trainers en teamleiders zowel naar buiten (in 

contact met andere clubs) als naar binnen (met de spelers en ouders) een belangrijke positie 

binnen onze vereniging inemen. Ook hebben trainers invloed op de gedragingen van de 

speler/speelster. Het volgende is hierbij van belang: 

 Als leider/leidster of trainer/trainster bent u het visitekaartje van S.C.Excelsior, dus 

handelt u naar de normen en waarden van Excelsior 

 Trainers behandelen allen mensen (speelsters, ouders, tegenstanders, 

scheidsrechters) gelijkwaardig 

 Als speler/speelster van S.C.Excelsior bent u sportief in woord en gebaar 
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 De leiders en trainers hebben altijd een voorbeeldfunctie voor de spelers 

van het team; blijf dus altijd correct in uw handelingen rond de wedstrijd. Dit 

betekent onder meer niet roken en geen drank in de kleedkamer of langs de lijn. 

Langs het kunstgras wordt ook geen kauwgum gekauwd. 

 De trainer is de enige die tijdens de wedstrijd aanwijzingen geeft aan de spelers. Bij 

zijn afwezigheid is dat de teamleider of de door de TCM benoemde tijdelijke trainer. 

Ouders die zich hiermee te nadrukkelijk bemoeien worden gecorrigeerd. 

 Ongedisciplineerd gedrag tijdens de wedstrijd ten opzichte van de scheidsrechter, de 

tegenstander, de ouders of de omstanders langs het veld past niet bij S.C 

.Excelsior. 

De regels zijn duidelijk opgesteld indien er een persoon (speelster/ trainer/ ouder etc.) 

negatief of zelfs ontoelaatbaar gedrag vertonen dan zal de TCM ingrijpen en in overleg met 

het bestuur tot een passende sanctie komen. Een sanctie betreft schoring of het intrekken 

van het lidmaatschap.  

2.3. Regels in een teamsport  

Voetbal is een teamsport waar teamgeest een belangrijk onderdeel van vormt. De TCM 

stimuleert daarom dat onze spelers/speelsters de wedstrijd samen de wedstrijdvoorbereiding 

doorlopen, om vervolgens als één team het veld op te gaan. Dat betekent vóór de wedstrijd 

verzamelen in de kleedkamer en daar na de wedstrijd ook weer eindigen. Er wordt samen 

omgekleed, de wedstrijd voor besproken, samen gevoetbald en ongeacht winst of verlies 

samen nabespreken én gedoucht. Er zijn in de voorbereiding enkele aandachtspunten.  

Verzamelen  

 Bij uitwedstrijden organiseert u het vervoer; in beginsel vertrekt het hele team 

gezamenlijk vanaf Woudestein. 

 Bij aankomst voor de uitwedstrijd dient u zich altijd te melden bij het bestuur of de 

jeugdcommissie van de club waar u op bezoek bent. 

 Voor vertrek bij uitwedstrijden meldt de leider zich af bij het bestuur (of hun 

vertegenwoordigers) van de thuisspelende ploeg. 

 Na de wedstrijd zamelt u de kleding in en controleert of alles weer aanwezig is en 

levert dit in bij de materiaal mensen van de club.  

 U ziet erop toe dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten. 

 Bij het afmelden levert u ook de sleutel van de kleedkamer weer in. 
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Aan-, en afwezigheid bij trainingen en wedstrijden  

De speelster is in beginsel altijd aanwezig bij zowel de trainingen als de wedstrijden. Er zijn 

legitieme reden voor afmelding zoals familie omstandigheden, zwemles, schoolverplichting of 

ziekte. De coördinatoren en trainers geven uiteindelijk eindoordeel of een afmelding 

legitieme is. Er zijn strikte afspraken rondom de afmeldingen: 

 Aanwezigheid wordt bijgehouden door de trainer 

 Alle afmeldingen worden altijd vroegtijdig gedaan bij de trainer  

 Afmeldingen worden beoordeeld door de trainer / coördinatoren 

 Er mag maximaal 2x worden afgemeld m.b.t. trainingen en wedstrijden in het seizoen 

 Afmeldingen voor de trainingen worden uiterlijk een 2 uur van te voren gedaan, maar 

heeft voorkeur voor een dag van te voren.  

 Afmeldingen voor de wedstrijd wordt uiterlijk donderdag 19:00 doorgegeven 

 Voor elke niet legitieme afwezigheid wordt een waarschuwing gegeven 

 Bij twee waarschuwingen (2 keer niet legitiem afwezig) zal de desbetreffende 

speelster met ouder/verzorgen naar S.C. Excelsior moeten komen voor een gesprek.  

 Indien een speelster na de twee waarschuwingen en het gesprek nogmaals afwezig 

is, zal dit directe consequenties hebben voor de speelgerechtigheid van de speelster.  

 Smartphones of tablets mogen niet mee in de kleedkamer en uit handen geven is 

voor eigen risico.  

Op tijd komen 

 Alle speelsters zijn op tijd, indien dit niet haalbaar is vanwege een onoverkoombare 

reden zal dit altijd direct moeten worden doorgegeven aan de trainer.  

 De verzameltijd voor trainingen is minimaal 5 minuten voor aanvang van de training 

in sportkleding aanwezig op het veld.  

 De verzameltijd voor thuiswedstrijden is minimaal 1 uur voorafgaand aan de 

wedstrijd aanwezig op het S.C. Excelsior complex. 

 De verzameltijd voor uitwedstrijden is minimaal 1.15 uur voorafgaand aan de 

wedstrijd aanwezig op het S.C. Excelsior complex. 

 Trainers mogen consequenties op leggen op het te laat komen en niet melden van 

speelsters bijvoorbeeld door minder speeltijd toe te kennen. 

 Trainers mogen speelsters en ouders ook altijd aanspreken op de 

verantwoordelijkheid die ze hebben ten aanzien van op tijd komen.  
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Douchebeleid 

Wij bij S.C. Excelsior vinden douchen na de wedstrijd de normaalste zaak van de wereld. 

Voor hygiëne en gezondheid gaan we er dan ook van uit dat allen spelers/speelsters na de 

wedstrijd met slippers douchen en daarna schone en droge kleding aantrekken. Het douchen 

na de wedstrijd met slippers, worden voetschimmel en voetwratten voorkomen. Van leiders 

en trainers wordt verwacht dat zij daar op toezien. Om de teamspirit en het samenzijn na de 

wedstrijd te stimuleren blijven ook de spelers die om welke reden dan ook niet douchen na 

de wedstrijd in de kleedkamer tot er is gedoucht. Spelers gaan dus na de wedstrijd niet 

overhaast naar huis. Van leiders en trainers wordt verwacht dat zij daar op toezien.  

S.C. Excelsior ziet er op toe dat het douchen in een veilige omgeving gebeurt. Om deze 

reden geldt het vier-ogen-beleid. Het vier-ogen-beleid houdt in dat de trainers altijd met 1 

extra ouder in de kleedkamer aanwezig zijn. Er zullen dus altijd 4 ogen van 

ouders/begeleiders in de kleedkamer aanwezig zijn. Deze regel wordt gehanteerd vanwege 

veiligheid van kinderen en om pestgedrag te voorkomen.  

Met het vier-ogen-beleid maken we onderscheidt  tussen twee groepen.  

1. De jongste meiden (5 tot 7 / 8  jaar) spelend in de World Cup en Europa 

League en Champions League mogen door moeder en/of vader begeleidt 

worden bij het omkleden en douchen voorafgaand en na de wedstrijd. In deze 

groep zal er altijd een 'kleedkamermoeder’ (1 per team) aanwezig zijn. De 

kleedkamer moeder neemt de begeleiding in de kleedkamer op zich. Dit houdt 

in dat voor en na de wedstrijd bij het omkleden één moeder in de kleedkamer 

aanwezig is om te assisteren en toezicht te houden. Deze kleedkamermoeder 

wordt voorafgaand aan het seizoen bepaald.  

 

2. De tweede groep betreft de meiden vanaf 9 jaar (KNVB competitie actief), 

hebben geen assistentie nodig bij het omkleden. S.C. Excelsior verwacht dat 

allen ouders uit de kleedkamers blijven. Moeders (zelfde sekse) mogen 

indien strikt noodzakelijk wel de kleedkamer in. Voor vaders, broers of 

mannelijke trainers geldt de regel dat het strikt verboden in de kleedkamer 

komen tijdens het omkleden of douchen. Een mannelijke trainer benaderd de 

kleedkamers als de meiden met de veters gestrikt klaar zitten voor de 

wedstrijd. Na de wedstrijd wordt er eerst nabesproken, de coach verlaat de 

kleedkamer en daarna kunnen de meiden douchen. De trainers mannelijk en 
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vrouwelijk worden altijd bijgestaan door een vrouwelijke 

teambegeleidster. Deze teambegeleider is een moeder, die heel het jaar deze 

functie zal vervullen.  

Contributie regeling  

Wie als lid is ingeschreven gaat de verplichting aan voor een heel seizoen. Dit betekent 

aanwezig zijn en contributie betalen. De contributie wordt per seizoen betaald.  

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bekend gemaakt. Wie contributieachterstand 

heeft, wordt geschorst totdat de contributie volledig voldaan is of met de penningmeester een 

betalingsregeling is afgesproken. 
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3.0. Voetbalprestaties  

3.1. Technisch  

De meiden van S.C. Excelsior zullen gaan spelen in meisjesteams. Echter zullen de teams 

afhankelijk van hun niveau en indelingsmogelijkheden ingedeeld kunnen worden in 

meisjescompetities dan wel jongenscompetities.   

Bovenbouw 

Voor de bovenbouw zal de meidentak van S.C. Excelsior aansluiting vinden bij het technisch 

beleid van de jongenstak. Het technische beleid van de meiden zal er als volgt uitzien: 

1. Analyse van het team 

2.Technische vereisten van elke positie 

Het technische beleid zal voor elke speelsters op haar eigen niveau van kracht zijn. De 

uitgangspunten zullen op elk niveau en op ieder talent zelf vorm krijgen.  

 Voor de meidentak zal de analyse van het  

Analyse van het team: Hoofdpunten 

 Spelbepaler 

 Speldienaren 

 Spelkracht 

 Snelheid 

 Scorend vermogen 

 

Analyse van het team: Nevenpunten 

 Verhouding aanval- verdedig  

 Verhouding links- rechts 

 Verhouding gevoelig- agressief  

 Coachbaarheid – milieu  

 Leeftijd – ervaring 

 Blessure 

 Multifunctioneel inzetbaarheid 

 Bankbezetting  

Technisch vaardigheden hebben om een man te kunne passeren 

Overzicht aan/zonder de bal 

Vooruit willen verdedigen  

Excelsior gevoel hebben om haarzelf/ het team en de club te willen verbeteren 

Ruggengraat hebben/ mentaal sterk 

Snelheid 

Toekomst goed willen invullen voor studie/thuis en omgeving 

A-sociaal gedrag uitbannen en sociaal zijn in normen en waarden  

Fel in duels willen zijn  
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Keeper  Coaching 

 Mee kunnen voetballen in de opbouw 

 Traptechniek links/rechts 

 Uitstraling 

 Lengte  

 Sterk in 1:1 duel  

 springkracht 

Centrale verdediger li/re  In de zone spelen 

 Manddekking 

 Kopsterk/fysiek 

 Inzicht  

 Verzorgende opbouw 

 Coaching  

 Snelheid 

 Wendbaarheid 

 Goede pass door lucht en over de grond 

Vleugelverdediger li/re  Snelheid 

 Fel in duels  

 Wendbaarheid 

 Knijpen/Kantelen 

 Sterk in 1:1 duels  

 Zone en ruimte dekking 

 Aanvallende impuls  

 Groot loopvermogen 

Verdedigende middenvelder  Controlerende/ positioneel spelen 

 Koopsterk/ fysiek 

 Coachbaar 

 Oog voor diepte/ doordekken 

 Traplengte 

 Verbindingspeler 

Aanvallende middenvelder 

 

 Gevoel voor ruimte/ diepte 

 Technisch begaafd  

 Loopvermogen  

 Overzicht aan de bal / steekpass 

 Omschakeling verdedigend  
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 Scorend vermogen  

Middenvelder li/re 

 

 Loopvermogen  

 Diepgang  

 Teamspeler/verbinding 

 1:1 duel aanvallend/ verdedigend  

 Het spel kunnen verplaatsen  

 Knijpen/Kantelen 

 Scorend vermogen  

Vleugelaanvaller li/re  Snelheid 

 1:1 duel kunnen uit spelen 

 Voorzet 

 Binnendoor/buitenom passeren 

 Scorend vermogen 

 Druk op de bal houden 

 Verdedigend positioneel goed staan  

 

 

Spits   Scorend vermogen 

 Oog hebben voor medespelers 

 Aanspeelput in de bal/ diepte 

 Kopsterk/fysiek 

 Positioneel verdedigen  

 Moment van pressie kiezen  

 snelheid 
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3.2. Kwantitatief  

De categorieën op basis van leeftijd voor de aankomende seizoenen is als volgt:  

Teams/ Seizoenen 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

World Cup  2012 2013 2014  

Europa League  2011 2012 2013 

Champions league     

MO9-2    

MO9-1 2009 2010 2011 

MO11-2 2008 2009 2010 

MO11-1 2007 2008 2009 

MO13-2 2006 2007 2008 

MO13-1 2005 2006 2007 

MO15-2 2004 2005 2006 

MO15-1 2003 2004 2005 

MO17-2  2003 2004 

MO17-1  2002 2003 

MO19-1   2000-2001 

 

Piramide opbouw 
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Teamindeling & Competitie indeling  

De teamindeling wordt altijd aan het begin van het seizoen gedaan door de  trainers in 

overleg met de TCM. De teams worden in grote maten samengesteld op basis van de leeftijd 

van een speelster. De meeste speelsters zullen op basis van haar eigen leeftijd in haar 

passende leeftijdscategorie spelen. Uiteindelijk is de TCM verantwoordelijk voor de 

teamindeling en kan hier als enige ook wijzingen in aanbrengen, mits dit een gezamenlijk 

besluit betreft. Er zijn uitzonderingen bij de indeling van de meisjes, wanneer een meisje op 

basis van haar (over/onder) ontwikkeling (fysiek/talent in de sport). Het is altijd mogelijk dat 

er spelers van uw team tijdens het seizoen in een ander team geplaatst worden. Dit zal altijd 

in overleg zijn met speelster, ouders/verzorgster, trainers en TCM.  

De teamindelingen en competitie indeling wordt altijd bepaald in de eerste weken van het 

nieuwe seizoen. Na enkele trainingen kan de trainers en de TCM het beste bepalen welk 

meisje waar het beste behoort. Dit geldt ook voor de competitie indelingen. Aan de hand van 

trainingen en mogelijke oefenwedstrijden wordt bepaald in welke klasse het team komt te 

spelen en of dit in een meisjes of een jongenscompetitie gebeurt. De indelingen worden 

gecommuniceerd via de TCM.  
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3.3. Kwalitatief  

Bij het vaststellen van de trainingsferquentie van teams worden met de volgende 

twee factoren rekening gehouden: 

 Het aantal trainingen dat volgens de jeugd technische commissie wenselijk is 

 De beschikbaarheid van de trainingsaccommodatie 

Op basis van deze twee criteria is de volgende indeling gemaakt voor seizoen 

2017/2018: 

Teams Dag in de week Tijdstippen Trainingsuren 

Champions 

League  

Woensdagmiddag 14:30-15:30 1 uur 

Europa League  Woensdagmiddag 14:30-15:30 1 uur 

World Cup  Woensdagmiddag 14:30-15:30 1 uur 

MO9 woensdagmiddag n.t.b. 2 x 75 minuten 

MO11 n.t.b. n.t.b. 2 x 75 minuten 

MO13 n.t.b. n.t.b. 2 x 75 minuten 

MO15 n.t.b. n.t.b. 2 x 75 minuten  
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4. Communicatie  

Om de communicatie zowel intern als extern handen en voeten te geven is het 

belangrijk om gebruik te maken van een aantal communicatiemiddelen. Om 

informatie aan ouders en speelsters door te geven zijn de volgende 

communicatiemiddelen een optie: 

 Whatsapp; 

 Facebookpagina; 

 Instagram; 

 En de eigen website van de club www.scexcelsior.nl 

Om de aandacht op de club en het meidenvoetbal te vestigen kunnen de volgende 

communicatiemiddelen een ondersteuning bieden: 

 Facebook – alle informatie over de club en over het meidenvoetbal in 

algemene zin. Het plaatsen van wedstrijdfoto’s, wedstrijdvideo’s en informatie 

over de interne talentendagen.  

 Twitter – het vergoten van het eigen netwerk en het overbrengen van 

informatie op een kort en bondige wijze.  

 Instagram account – het plaatsen van foto’s , video’s en het verbreden van het 

netwerk speciaal gericht om de meisjes die al speelsters zijn van de club en 

voor het interesseren van eventuele nieuwe speelsters.  

 De website – voor algemene informatie over Excelsior, voorwaarde en 

verwijzing naar het beleidsplan.  
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Planning en overlegmomenten  

Om een transparant overzicht te houden aangaande het reilen en zeilen van het 

meidenvoetbal is het belangrijk dat er een aantal overleg momenten zullen 

plaatsvinden tussen zowel TCM, tussen de trainers onderling, tussen de trainers en 

de TCM en tussen het TCM en het bestuur van S.C. Excelsior.  

Tijdens het overleg van een TCM zijn de volgende punten belangrijk om te 

bespreken: 

- Onderlinge samenwerking trainers, TCM en alle technische zaken rondom het 

team. 

Trainingsoverleg 

Minimaal eens per 4 weken (maand) wordt een bijeenkomst met alle trainers belegd. Dit 

overleg wordt aangestuurd vanuit de Algemeen Technisch Coördinator. Het gesprek is een 

uitwisseling van informatie tussen de Algemeen Technisch Coördinator, jeugdcoördinatoren 

en jeugdtrainers. Alle trainers en coaches van de jeugdteams worden geacht deze 

bijeenkomst bij te wonen. Tijdens de bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen 

centraal staan: 

 Bespreken teamresultaten 

 Bespreken ontwikkeling spelers 

 Bespreken (mogelijke) bijstellingen van trainingsplan 

 Afstemming trainingen 

 Afstemming tactieken 
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Afsluiting  

Het technische beleidsplan zal sturing geven aan de uitvoering van aankomende seizoenen. 

Wij hopen dat alle regels en afspraken uit het plan worden toegepast en nageleefd voor 

zowel de TCM, trainers, ouders en speelsters.  

S.C. Excelsior heeft met de oprichting van de meidentak een mooie stap gemaakt. In de 

seizoenen tot 2020 zal de TCM hard werken om haar doelstellingen te bereiken. Voor 

informatie of resterende vragen kunt u terecht bij Anne Nurra.  

Wij- S.C. Excelsior- zijn klaar er klaar voor! 

 

Met sportieve groet, 

De Technisch Commissie Meidenvoetbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


