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Technisch Beleidsplan
Middenbouw SC Excelsior
2018 - 2025 



Speerpunten:

• Verbeteren van de opleiding van de 
jeugd

• Doorstroming van de jeugd naar de 
seniorenafdeling

• Een goed functionerende 
jeugdafdeling is immers van 
doorslaggevend belang voor het 
succes van de gehele vereniging 



Plezier, Respect & 
Prestatie
Met dit plan hebben we een duidelijk 
beleid voor ogen voor onze jeugdteams:

• wederzijds respect tussen onze 
leden, maar ook richting 
tegenstanders, scheidsrechter, 
toeschouwers, etc. 

• veel plezier te laten beleven

• op een zo hoog mogelijk niveau te  
voetballen. 



De doelstellingen zijn (over de periode 2018-2025): 

• Het verbeteren van de vaardigheden en het spelpeil waardoor de 
spelvreugde zal verhogen; 

• Het spelen in een zo hoog mogelijke klasse met de selectieteams; 

• Het spelen van een aantrekkelijke spelstijl door alle teams; 

• Het spelen van een ‘vaste’ spelstijl door alle teams; 

• De overgang van jeugd naar senioren bevorderen, waarbij binnen 
vijf jaar minimaal 10 jeugdspelers van de SC Excelsior onderdeel 
uitmaken van de hoogste seniorenselectie; 

• De overgang van spelers naar EJO BV;

• Het hebben van voldoende aandacht voor plezier en normen en 
waarden, waarbij wederzijds respect de basis is. 



Spelopvatting / visie
in het 1-4-3-3 en 1-3-
4-3 systeem

• Opbouw van achteruit 

• Vleugelspel  

• Voetballende oplossing 

• Vooruit verdedigen 

• Veldbezetting 

Een speelwijze van een elftal is gebaseerd op:

• Resultaat, in voetballen gaat het om winnen 

• Spelvreugde 

• Leereffect 



Trainers / begeleiding

• Voor een praktische uitvoering van dit plan zijn goede trainers en dito 
teammanagers essentieel. Bereidheid om samen te werken en het 
technische plan in positieve zin te ondersteunen en uit te voeren. 

• Selectietrainers per selectiegroep: 

• Jeugdtrainers voor de andere teams: 

• Keeperstrainers, deze zijn prestatiegericht bezig: 

• TC JO12 –JO17 Arthur Rasenberg

• TC JO18 – Senioren Ed van Haften

• Scheidsrechterscomissie



Visie op trainen

• Plezier in de training; 

• Goede warming-up; 

• Techniek staat centraal (bal); 

• Tactische, mentale en conditionele vorming; 

• Samenspel; 

• Positiespel;

• Wedstrijdgericht trainen en niet trainen om de groep bezig te 
houden; 

• De spelers moeten gedurende het seizoen vooruitgang boeken.

• Een positieve benadering van de spelers is daarbij 
belangrijk. Met complimenten wordt meer bereikt 
dan wanneer het accent op fouten wordt gelegd.
Dat neemt niet weg dat aan spelers uitgelegd moet worden als er 
iets fout gaat, maar daarbij ook de zaken noemen die goed gaan. 



Indeling spelers

• Iedere speler wordt ingedeeld op zijn 
niveau binnen zijn geboortejaar

• Selectieteams / Recreatieteams

• Trainers geven advies, TC coördineert dit;

• Er zijn 3 wisselmomenten per jaar:

- Na 1 maand

- Na de bekerperiode

- In de winterstop

• Eind van het seizoen volgt voorlopige indeling voor nieuwe 
seizoen

• Hierna wordt bekeken of spelers van buiten plek kunnen krijgen 
o.b.v. aannamebeleid.



Gedragsregels

• Positieve inzet en motivatie tijdens wedstrijden, trainingen en daarbuiten

• Op tijd zijn bij training en wedstrijd.

• Tijdig afmelden voor trainingen / wedstrijden met reden bij trainer 
persoonlijk

• Meedoen met andere teams als hierom gevraagd wordt, we zijn ten slotte 1 
vereniging

• Netjes omgaan met alle spullen/ kleding / ruimtes etc. Ook in de kantine.

• Bij wedstrijden en trainingen alleen spelers, staf, grens- en scheidsrechters
op het veld. Rest achter de afrastering.

• Douchen na de wedstrijd is verplicht evenals het gebruik van slippers

• De gangbare normen en waarden die in de maatschappij gelden (taalgebruik
bijv.)

Het niet naleven van de gedragsregels heeft consequenties voor de speeltijd.



Rol ouders en /of begeleiders

Ben positief en actief betrokken bij jouw kind, zijn team en de 
vereniging door: 

• Op een correcte manier het team aan te moedigen (niet coachen).

• Door een bijdrage te leveren aan het team en de vereniging door:
- te rijden ( indien dit kan natuurlijk)
- te vlaggen of te fluiten
- of hulp aan te bieden daar waar nodig

• Door je te houden aan de regels die gelden voor zowel spelers als
ouder/begeleiders

• Door de club positief te vertegenwoordigen naar buiten

Besef geen enkele club kan zonder vrijwilligers en er zijn er nooit genoeg van!



Vragen of opmerkingen?



Dank voor jullie aandacht!!

Door positieve inzet van ons allemaal zet Sportclub Excelsior 
enorme stappen en zijn veel spelers samen bezig met het mooiste
spelletje wat er is: Voetbal


