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Jeugdvoetbalbeleidsplan 2018-2023 
 
Inleiding 
Het doel van sporten is om op zo’n hoog mogelijk niveau bezig te zijn met presteren. Dit doet 
iedereen op zijn eigen niveau. Iedereen heeft ook zijn eigen definitie van presteren. Dus voor elke 
jeugdvoetballer is dit doel bij de sport anders. De DIO’30 – jeugdvoetbalopleiding wil er voor al die 
verschillende jeugdvoetballers zijn. Voor diegenen die als droom hebben ooit bij een topclub te 
spelen en daar ook alles voor doen, maar ook voor diegenen die lachend van het veld kunnen 
stappen bij een grote nederlaag en dan toch heerlijk gespeeld hebben. En om er voor iedereen te 
zijn, dat is de grootste uitdaging in dit JVBP.  
 

MISSION STATEMENT DIO’30 
Het is onze missie om samen te voetballen en deze passie te delen. Op het veld, achter de schermen, 
of aan de zijlijn. En dat doen we met een glimlach, want we staan naast elkaar en dat maakt ons 
sterk. Met respect voor ieders individuele ontwikkeling en met de steun van onze partners en 
sponsoren in de regio Maas & Waal en omgeving, is DIO’30 een plek waar je thuiskomt, waar nieuwe 
vriendschappen ontstaan en talent tot bloei komt. 

 
Ambitie 

• De ambitie voor de jeugdopleiding van DIO’30 is om in 2022 gekwalificeerd te worden als 
regionaal opleidingscentrum van de KNVB, zonder afbreuk te doen aan de uitgangspunten uit 
dit plan.  

• We streven ernaar dat elk jeugdselectieteam speelt in de hoofdklasse 

• Op elk niveau staat het opleiden van het individu centraal 

• DIO’30 is een sportieve vereniging waarin trainers, leiders en overig kader zich altijd positief 
opstellen. 

• DIO’30 zet stappen rondom gezondheid en bewegen binnen de vereniging, er wordt niet 
meer gerookt op het sportcomplex rondom jeugdwedstrijden.  

• We streven naar jaarlijkse doorstroming van 2 spelers vanuit de jeugd naar DIO’30 Zaterdag 
1 en 1 jeugdspeler naar DIO’30 Zondag 1 (rechtstreeks vanuit de jeugd of via Zaterdag 1) 

 
Uitgangspunten 

• Scheiding in benadering tussen prestatieve teams en overige teams  

• In de prestatieve teams volgen we alle spelers actief middels een speler volgsysteem. In de 
overige teams volgen we minstens de spelers met potentie om prestatief te gaan spelen.   

• Iedereen speelt minimaal een halve wedstrijd, er wordt geen onderscheid gemaakt. Spelers 
spelen over een half seizoen genomen bij de wedstrijden waarbij ze aanwezig zijn, gemiddeld 
evenveel.  

o Keeper vormt een uitzondering op deze regel 
o Spelers met een medische achtergrond kunnen ook een uitzondering vormen op de 

regel 
o Spelers met een disciplinaire straf vormen een uitzondering 
o Spelers van prestatieve teams vormen een uitzondering op deze regel  

• Intentie binnen teams volgens PALTI -->  Plezier, Aanval, Lef, Team, Inzet 
o Plezier en inzet zijn de basis voor elk team 
o We denken aanvallend, we denken in spelen om te winnen, ondanks dat dit soms tot 

verlies van het team leidt 
o We spelen samen, als een team. Hiervoor stimuleren we teamactiviteiten, houden 

een teambijeenkomst aan het begin van het seizoen en hanteren als uitgangspunt 
een gezamenlijk vertrek van en naar wedstrijden.  
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• Het eerste team in elke leeftijdscategorie heeft de beste spelers. Daarna maken we geen 
kwalitatief onderscheid meer, wat kan betekenen dat het 2e team niet altijd beter is dan het 
3e team in een leeftijdscategorie.  

• De teamsamenstelling is leidend voor het niveau waarop het team speelt 

• We nemen twee keer per jaar een besluit over de indelingen, de insteek daarvan is alleen 
muteren indien noodzakelijk 

• Elk team heeft recht op goede training en geschikte trainers.  

• Elk team heeft recht op dezelfde faciliteiten (velden, trainingsmaterialen, kleding e.d.) 

• Elk in de competitie ingeschreven team heeft recht op minstens twee trainingsuren per week  

• We communiceren transparant en leggen onze keuzes uit. We zijn benaderbaar voor 
iedereen die een vraag heeft. We verwachten wel een positieve en oplossingsgerichte 
houding.   

• Het hoofd jeugdopleiding is in het eerste jaar na overgang van jeugdspelers naar een eerste 
selectie nog verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze spelers.  

 
Organisatie 
Verantwoordelijk voor het JVBP is het bestuurslid jeugdvoetbal. Uitvoerend verantwoordelijk zijn de 
algemeen jeugd coördinator en het hoofd opleidingen. De jeugd coördinator is eindverantwoordelijk 
voor de organisatie rondom het voetbal en het plezier van de kinderen. Het hoofd jeugdopleiding is 
eindverantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van alle teams.  
 
Voor elke leeftijdscategorie hebben we een coördinator, deze is eerste aanspreekpunt voor de 
trainers rondom uitvoering van trainingen en vraagbaak voor alle onder hem of haar vallende teams.   
Aan de overgang van junioren naar senioren besteden we veel aandacht. Hiervoor is een functionaris 
specifiek verantwoordelijk.  
 
Voor elk spelend lid is fysiotherapie aanwezig welke eerstelijnsklachten kan diagnosticeren en indien 
nodig kan doorverwijzen. 
 

Meidenvoetbal --> bespreken 
 
Sportiviteit en respect 
Een belangrijk onderdeel van dit plan betreft het onderdeel sportiviteit en respect. DIO’30 durft 
hierin een stap te zetten die veel verenigingen nog niet gezet hebben. Daarmee zal er naar ons 
gekeken worden. Het is onze grootste uitdaging daarmee om te gaan.  
 
Houding trainers en leiders 
Het is de ambitie van DIO’30 dat trainers en leiders zich alleen nog positief uitlaten. Zij zijn alleen 
bezig met hun eigen team. Trainers en leiders bemoeien zich tijdens wedstrijden niet met het andere 
team, publiek, grensrechters en/of de scheidsrechter. Trainer en leiders voelen zich verantwoordelijk 
voor materialen en het sportpark.  
 
Houding teams 
Teams nemen een sportieve houding aan. We wensen de tegenstander succes door middel van 
handen schudden / high fives voor de wedstrijd en bedanken de tegenstander, de begeleiding en de 
scheidsrechter na de wedstrijd. We spelen met eerlijke teams en dus met teams waarin iedereen 
speelgerechtigd is.   
 
Houding spelers 
Voetbal is emotie, spelers zijn onderdeel van die emotie. DIO’30 gelooft in de kracht van de 
omgeving. Spelers hoeven niet te worden gecorrigeerd op die emotie, maar wel op het uiten van de 
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emotie. We laten het aan de scheidsrechter om in te grijpen wanneer er iets ontoelaatbaars wordt 
gedaan. De begeleiding gaat niet mee in de emotie.   
 
Veilig sportklimaat 
 
De veilige poort 
DIO’30 biedt elke speler of speelster een veilig sportklimaat. Daarvoor zijn twee 
vertrouwenspersonen aangesteld en hebben we een samenwerking met het Sociaal team van de 
gemeente Druten.  
 
Gezondheid en bewegen 
 
DIO’30 is bewust bezig met gezondheid en bewegen. Dit komt terug in het aanbod in de kantine en 
gedrag rondom de velden. DIO’30 doet dit in kleine stapjes en in samenwerking met andere partijen.  
 
 
 


