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Waarom heeft RCD een Jeugdplan opgesteld? 
Het doel van dit jeugdplan is om te komen tot een meerjarenbeleid voor de jeugd binnen RCD.  
Door een beleid met uitgangspunten vast te leggen ontstaat er een jeugdplan dat aangeeft op welke 
wijze er binnen de jeugd wordt gewerkt en wat we van elkaar mogen verwachten. Omdat de kaders 
zijn vastgelegd en taken zijn omschreven zal dit de transparantie van de vereniging ten goede komen. 
Hierdoor zal meer duidelijkheid ontstaan. Wij hopen dat dit zal resulteren in een toename van de 
betrokkenheid en beleving bij de jeugd, ouders en vrijwilligers.  

Daarnaast is uit verschillende evaluaties gebleken dat we als RCD nog een inhaalslag te 
maken hadden als het gaat om ondersteuning aan de vrijwilligers in de brede zin van het 
woord. Dat loopt uiteen van de hulp bij trainingen, handvatten voor coaches bij wedstrijden, 
maar ook eenduidige speelwijze, visie, filosofie, etc.  

Waar staat RCD voor met betrekking tot de jeugd?  
RCD staat voor het met zoveel mogelijk plezier laten voetballen van alle jeugdleden, junioren, en 
pupillen voor zowel jongens als meisjes in selectie- en recreatieteams. RCD staat daarnaast voor 
sportiviteit, verzorgd voetbal en zoveel mogelijk ontwikkelen van de talenten die er in een 
jeugdspeler zitten. Binnen RCD hebben alle spelers dezelfde rechten wat betreft materiaal, kleding 
en speelmogelijkheden. Uitgangspunt bij dit alles is een veilige omgeving te creëren, waarbij er zo 
optimaal mogelijk gepresteerd kan worden en waarbij plezier niet uit het oog wordt verloren.  

Cultuur  
Bij RCD heerst een gemoedelijke cultuur waarbij sportiviteit en wederzijds respect belangrijke pijlers 
binnen de vereniging zijn. RCD wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, zowel spelers, 
ouders als ook vrijwilligers. Het is van groot belang dat afspraken uit dit jeugdplan, uit protocollen 
etc. door alle betrokkenen worden uitgedragen en ook de naleving ervan aandacht krijgt. Zo 
probeert RCD een situatie te realiseren waarin plezier voor eenieder voorop staat en er aandacht is 
voor waarden en normen.  

Visie / Filosofie  
We willen werken aan verdere professionalisering binnen de jeugdafdeling, onder andere op het 
gebied van beleid, het opstellen van protocollen, het beschrijven van verschillende rollen, het 
vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de communicatie hieromtrent. 
Hierdoor zullen de vele vrijwilligers beter weten wat er van hen verwacht mag worden en zullen ook 
nieuwkomers binnen de vereniging beter hun weg kunnen vinden. Door bovenstaande zullen spelers, 
ouders en vrijwilligers, daarbij ondersteund door betere communicatie (o.a. via moderne media) 
goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de jeugd.  

Dynamisch  
Dit jeugdplan is een dynamisch document. Uiteraard kunnen (en zullen) er aanpassingen worden 
doorgevoerd vanwege veranderingen van zienswijze en toekomstige ontwikkelingen, zowel binnen 
de club als daarbuiten. 
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Werken met jeugd 
Werken met jeugd, is werken met kinderen. Wanneer een spelertje zijn eerste stappen zet in de 
voetbalwereld, is hij/zij niet meer dan een kleuter. Om uit te groeien tot een ervaren speler, moet 
hij/zij, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën, een complexe materie verwerken. Net zoals 
dat in het onderwijs het geval is, moeten we bij RCD  trachten de juiste leerstof (oefenstof), op het 
juiste tijdstip aan te reiken. In het onderwijs is daarom de complexe leerstof stapsgewijs opgebouwd.  

Voorbeelden:  

Groep 3 : Leren schrijven en lezen 
Groep 5 : Spelling en rekenen 
Groep 8 : Begrijpend lezen en evt. een start met een vreemde taal  

In het voetbal is dat niet anders. Om te komen tot het “bewegingsvoetbal” van vandaag, moet er een 
stappenplan gemaakt worden. Wanneer een kind op het verkeerde moment met bepaalde 
streefdoelen geconfronteerd wordt, zal het deze niet begrijpen. Dit jeugdplan heeft daarom ook de 
bedoeling onze trainers binnen onze jeugdafdeling te bewegen om met de beschikbare middelen een 
doelstelling te realiseren. Het is dan ook de voornaamste taak van alle trainers, om dit te ontleden en 
te verdelen in streefdoelen die haalbaar zijn voor de leeftijdscategorieën, waarvoor ze bedoeld zijn.  

Naast een enorm voordeel, voor de speler zelf, heeft deze werkwijze ook positieve gevolgen voor de 
jeugdplanning in zijn totaal binnen onze vereniging. Elke speler krijgt de geschikte oefenstof op het 
juiste moment. De trainer van een team weet wat de speler al geleerd zou moeten hebben.  

De trainers werkzaam binnen onze jeugd moeten natuurlijk deze streefdoelen kunnen vertalen naar 
bruikbare trainingseenheden of trainingsvormen.  

Belangrijk hierbij is dus trainingen samen te stellen en te geven die passen binnen ons jeugdplan en 
dus aansluiten bij de leeftijdscategorie. Gebruik hiervoor de kennis die er is bij de KNVB ( Rinus App ) 
alsmede de ervaren trainers en coördinatoren. 

Tot slot 
RCD is een club, waarbij de jeugd een belangrijke rol speelt. Met een aantal gediplomeerde trainers, 
wordt bij elke jeugdcategorie aandacht besteed aan de opleiding van de jeugdspelers. Om voor 
iedereen een duidelijk beeld te scheppen, waarom we dit allemaal doen, is gemeend een Jeugdplan 
op te stellen, waarin elke categorie apart aan bod komt. 

Hierin wordt specifiek weergegeven wat voor die bepaalde categorie belangrijk is en waar wij (RCD) 
menen dat de aandacht specifiek naar uit moet gaan bij deze groep. Er mag natuurlijk altijd aandacht 
worden gegeven aan aspecten die jij als trainer/coach op dat moment belangrijk vindt. Het Jeugdplan 
en de filosofie zijn een leidraad zodat er een bepaalde structuur aanwezig is binnen onze 
jeugdopleiding. 

Hiernaast komen nog andere algemene punten aan de orde, die alleen ter ondersteuning dienen van 
de aanwezige kennis en capaciteiten van zowel trainers als leiders. Om actueel te blijven en in te 
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen c.q. behoeftes (van dit plan) kunnen bepaalde facetten al 
dan niet veranderen per categorie. 

Wel is het de bedoeling dat de richtlijnen gevolgd worden, zodat niet alleen iedereen op een lijn zit 
binnen de club, maar ook op een leuke, doelgerichte manier de kwaliteit van onze jeugd, samen, 
naar een nog hoger plan te tillen en te houden! 


