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VERANTWOORDING 
Dit technisch beleidsplan is een aanpassing van het technisch beleidsplan 2012-2016 met 
de nieuwste ideeën uitvoerbaar door de amateurvereniging Quick’20. Daarbij is de eerste 
insteek geweest de Quick’20-visie op het opleiden van jeugdvoetballers met inachtneming 
van de verschillen in talent en beleving van elk spelend jeugdlid van Quick’20. 
Daarnaast wordt er geen onderscheid gemaakt, maar praten we over prestatievoetbal voor 
alle elftallen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de eerste 2 teams in elke 
leeftijdscategorie extra mogelijkheden krijgen om de individuele ontwikkeling onder 
begeleiding van gediplomeerde trainers verder gestalte te geven. 
 
VISIE 
In de praktijk van onderwijs en opvoeding wordt soms onbewust de nadruk gelegd op wat 
kinderen niet goed doen. Voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is het belangrijk 
dat er aandacht is voor positieve benadering van kinderen. Op deze manier kan hun 
zelfvertrouwen en daarmee hun positieve zelfbeeld worden versterkt. Zelfvertrouwen, 
vertrouwen hebben in je eigen mogelijkheden, is een belangrijke basisvoorwaarde voor 
leren. 
 
Elk individu is anders en elk individu leert anders. Sommige mensen zijn bijv. auditief 
ingesteld (gehoor), andere zijn visueel (zicht) of tactiel (gevoel) ingesteld. Zorg ervoor dat 
bij het geven van instructie meerdere aspecten aan bod komen (leg uit, doe voor en laat 
ervaren).  
 
BELEIDSUITGANGPUNTEN OM DE VISIE TE REALISEREN 
Quick’20 is een grote amateurvoetbalvereniging met een breed gedragen en kwalitatief 
goede (jeugd)opleiding en een transparant en duidelijk voetbalbeleid. De balans tussen de 
verschillende elftallen is duidelijk gedefinieerd en ingekaderd. Commissies binnen de 
“voetbalkolom Quick ’20” werken op diverse vlakken gestructureerd en intensief samen. De 
betaalde en onbetaalde krachten werken nauw met elkaar samen en coachen elkaar. Om 
zoveel mogelijk doelgroepen te blijven binden aan de vereniging,  biedt de vereniging een 
breed pakket voetbal- en opleidingsmogelijkheden aan.  
 
Niet alleen de clubcultuur maar ook het niveau van prestatief is onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De club moet in staat kunnen zijn met de nodige creativiteit, de huidige visie 
vast te houden of zeer dicht te blijven benaderen (ambitieus, toonaangevend, 
vooruitstrevend). Randvoorwaarden zijn gedifferentieerd uniform en liggen vast. 
Investeringen in de jeugdopleiding moeten structureel omhoog (ontwikkeling).  Het is 
noodzakelijk om meer eigen spelers en kader vast te houden binnen de vereniging 
(plezier). Tijdig starten met selecteren, communiceren en strak vasthouden aan uitgezet 
beleid maakt dit mogelijk. Dat betekent dat spelers, trainers en begeleiding in de 
“aangrenzende” elftallen dichter naar elkaar toe moeten groeien. Hierbij zullen 
voorafgaande aan elk nieuw seizoen goede afspraken moeten worden gemaakt. 
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Het instromen van kwalitatief goede jeugdspelers van andere verenigingen is gebonden aan 
strikte voorwaarden, welke worden benoemd in een document, horende bij het 
organisatorisch beleidsplan. 
 
De positie die Quick in de wijde regio inneemt (respect) maar eigenlijk nog niet claimt 
dienen we te benutten zonder daarbij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
vergeten. Randvoorwaarden rondom werk, scholing e.d. worden door de Quick School 
helder gestalte gegeven. Beleid wordt beter gecommuniceerd en strak bewaakt. De 
prestatieve tak zal meer gebruik kunnen maken van de kennis en kunde (samenwerken). 
 
WAT BETEKENT DIT VOOR DE UITVOERING? 
 
Ambitieus 

 we willen een vereniging zijn met focus op een aantal specifieke aandachtsvelden, 
waarbinnen we vooruitstrevend, vernieuwend, vooroplopend en grensverleggend 
willen zijn. 

 de specifieke aandachtsvelden, die in dit beleidsplan zijn gedefinieerd, willen we 
uiteindelijk naar een steeds hoger niveau brengen een en ander afhankelijk van onze 
financiële mogelijkheden en de capaciteit (omvang en kwaliteit) van ons 
vrijwilligerskorps.  

 op voetbaltechnisch beleid willen we een toonaangevende rol in de regio spelen. 
 
Plezier 

 plezier staat bij Quick'20 op alle vlakken altijd voorop.  

 plezier is dat je je verheugt om te voetballen en vaak kunt spelen.  

 plezier is ook op een leuke manier vrijwilligerswerk verrichten of een mooie, 
sportieve wedstrijd te kijken of gezellig sociale contacten leggen. 

 plezier is ook dat je aandacht, ondersteuning en waardering krijgt. 
 
Respect 

 we stellen ons allen  respectvol op naar anderen. 

 onze onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid.  

 we communiceren met elkaar in plaats van over elkaar.  

 het gebruik van onbehoorlijke  of beledigende taal is onacceptabel.  

 verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel staan we niet toe. 

 pesten is eveneens niet toegestaan.  
 
Ontwikkeling 

 gezien de grootte van de vereniging moeten we steeds meer naar een goed 
georganiseerde en strakker geleide vereniging.  

 middels training, coaching en opleiding leiden we meer en meer leden van de 
vereniging op tot gekwalificeerde en gecertificeerde vrijwilligers. 
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 op voetbaltechnisch gebied blijft de ontwikkeling en groei van al onze spelers 
belangrijk  zodat we ook in de toekomst met eigen opgeleide spelers op hoog niveau 
kunnen blijven spelen. 

 
Samenwerken 

 gelijkwaardigheid ten aanzien van individuen en commissies staat in de vereniging 
voorop. 

 beleid bepalen geschiedt altijd in goed en zorgvuldig overleg met andere commissies 
die met het betreffende beleidsstuk te maken hebben. 

 
PRESTATIEF 

 Quick'20 beoogt in de vereniging de jeugd- en seniorenteams op het hoogst 
mogelijke amateurniveau te laten spelen. 

 De gekozen basis daarvoor is de status van amateurvereniging. Dat betekent dat er 
noch van intern, noch van extern gelden aangewend zullen worden voor werving c.q. 
honorering van selectiespelers.  

 De basis van het totale verenigingswerk blijft daarbij op alle niveaus de 
zelfwerkzaamheid van de leden van de vereniging, daarbij gesteund door ouders, 
instanties en sponsoren. 

 Voor bepaalde functies met een sporttechnische en medische 
(eind)verantwoordelijkheid worden door de vereniging gangbare vergoedingen 
betaald. 

 De algemene opdracht in dit kader is daarbij: 
A. de optimalisering van het prestatievoetbal van jeugd- en seniorenselecties in 

alle facetten. 
B. de harmonische, individuele ontwikkeling van het jeugdig voetbaltalent. 

 
Quick'20 formuleert in dit kader de volgende doelstellingen: 
 

1 Het bereiken en continueren van het hoogst mogelijke speelniveau van het eerste 
selectieteam. 

2 Het bereiken en continueren van het hoogst mogelijke speelniveau van alle overige 
eerste 2 selectieteams in het belang van de onder 1 geformuleerde doelstelling. 

3 Het optimaliseren van de samenwerking tussen de jeugd- en seniorenafdeling. 
4 Het optimaliseren van de overgang van jeugdleden van de selectieteams naar de 

selectieteams van de senioren. 
5 Het optimaliseren van de samenwerking tussen alle selectieteams. 
6 Het zo kort en efficiënt mogelijk houden van de communicatielijnen tussen de 

hoofdtrainer, selectietrainers, selectieleiders en overige geledingen binnen de 
vereniging. 

7 Het optimaliseren van het sporttechnisch niveau. 
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Realisering van de doelstellingen, zoals hierna geformuleerd, valt onder 
eindverantwoordelijkheid van het bestuur, dat deze gedelegeerd heeft naar de technische 
commissie Het organisatorische beleidsplan geeft een nadere uitwerking van de 
taakstelling van de technische commissie. 
 
Daarbij richt de aandacht zich achtereenvolgens op: 
 

1. TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 
Quick'20 is een vereniging met uitstraling door aanvallend en technisch verzorgd voetbal. 
Alle selectieteams staan in dienst van het eerste elftal. Daarom moet een herkenbare 
speelwijze als een rode draad door alle selectie-elftallen lopen en daarnaast zal elke positie 
in het elftal een taakomschrijving hebben. 
Die herkenbaarheid zit hem in de volgende aandachtspunten: 

 Zo aanvallend mogelijk voetballen, gedurfd en technisch vaardig. 

 In de D- en C-categorie spelen met een 4:3:3-formatie. 

 Met inachtneming van punt 1 kunnen de teams in de en A- en B-categorie soms 
andere spelsystemen hanteren, afhankelijk van de aanwezige kwaliteit in de 
betreffende teams.  

 
Alle selecties stellen zich ten doel: 

 technisch vermogen, gekoppeld aan hoge handelingssnelheid en fysieke gesteldheid, 
als visitekaartje van de vereniging uit te dragen. 

 spelers op te leiden in het willen winnen. Hierbij moet duidelijk zijn dat voetbal 
soms hard kan zijn. Een groot incasseringsvermogen en mentale weerbaarheid zijn 
derhalve van wezenlijk belang. Respect voor de scheidsrechter en de tegenstander 
mag nooit uit het oog worden verloren. 

 de betere spelers onder zo hoog mogelijke weerstand te laten spelen. Waar mogelijk 
doorschuiven naar een volgende selectie.  

 Hoewel de ontwikkeling van de individuele speler voorop staat, dienen trainers zich 
te realiseren dat voetbal een teamsport is. Alleen wanneer een team goed 
functioneert, kan een talentvolle speler zich daarin optimaal ontwikkelen. 

 
De specifieke trainers zijn er in de eerste plaats om individuele training/begeleiding 
mogelijk te maken. Alle overige taken alleen in overleg met de betreffende selectietrainer. 
 

2. RICHTLIJNEN TEN AANZIEN VAN DE SAMENSTELLING VAN DE 
SELECTIES 
 

 Bij het samenstellen van de 1e , 2e en Zaterdag 1 selectie senioren wordt uitgegaan van 
een verdeling van 18 – 14 – 18 veldspelers met daarbij aan de 1e selectie toegevoegd 3 
keepers. Bij zaterdag 1 worden 2 selectiekeepers toegevoegd. 
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 Bij de jeugd selecties A en B dient als uitgangspunt het aantal van 16 – 14 veldspelers 
plus 3 keepers te worden gehanteerd.  

 

 Bij de jeugd selecties C en D dient als uitgangspunt het aantal van 13 – 15 veldspelers 
plus 3 keepers te worden gehanteerd.  

 

 Bij de E- en F- pupillen bestaan de teams elk uit 8 veldspelers plus 1 keeper. 
 
De balans tussen 1e- en 2e jaars 
Uitgangspunt is bij de 1e teams zoveel mogelijk 2e jaars, bij de 2e teams zoveel mogelijk 1e 
jaars. Natuurlijk mag een speler met extra kwaliteiten niet worden geremd in zijn 
ontwikkeling, maar bij twijfel wordt gekozen voor de 2e jaars. 
 
De E1/E2-selectie dient voornamelijk uit tweedejaars spelers te bestaan, en de E3/E4-
selectie voornamelijk uit eerstejaars. Evenzo bij de F- selecties. Uitzonderingen op deze 
richtlijn zijn alleen mogelijk na overleg met en met goedvinden van de technische 
commissie. Deze uitzonderingen kunnen door omstandigheden ook tijdelijk van aard zijn. 
Het is mogelijk in de E1 en de E2 selectie tussentijds met spelers te schuiven mits daar 
aanleiding voor is. 
 
Toelichting: 
Spelers die het talent hebben in de eerste prestatieteams mee te draaien moeten optimaal 
worden getraind en begeleid. Alleen dan zullen er minder afvallers zijn en genoeg talenten 
overblijven om ons vlaggenschip op niveau te houden. Te snel een beroep doen op 
eerstejaars in de 1e selecties werkt remmend op die talenten die een wat langere aanloop 
nodig hebben. 
 

3. BEOORDELING SLECTIESPELERS 
 
Alle selectietrainers bij de jeugd zullen worden verplicht alle selectiespelers te screenen middels 
een nog in te voeren spelersbeoordelingssysteem. Dit systeem zal, mede afhankelijk van de 
totale kosten, ingevoerd kunnen worden in het seizoen 2015-2016. Deze formulieren worden 
o.a. gebruikt om bij de overgang naar een volgende leeftijdsgroep een goed inzicht te hebben in 
de kwaliteiten en tekortkomingen van de betreffende spelers en selecties. 
 
Het spelersbeoordelingssysteem dient minimaal twee maal per jaar in december en april voor 
elke speler geactualiseerd te zijn. In mei vindt de overdracht (middels autorisaties) naar de 
nieuwe trainer plaats. 
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4. SCOUTING 

 
Interne scouting 
Interne scouting is bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen enkel talent voor Quick ’20 
verloren gaat. Vooral spelers die gedurende het seizoen lid worden of spelers die min of 
meer onverwacht een snelle ontwikkeling doormaken, gaan verloren als ze niet worden 
(her)ontdekt. 
 
Systematiek 
Alle teams binnen de E- en F-groep worden bekeken, ook de selectieteams (ter 
vergelijking).  
Ook in D-groep wordt gescout, echter minder frequent. Scouting bevindingen worden 
gestructureerd vastgelegd. 
Is een speler meerdere malen positief opgevallen en op de scoutingslijst vermeld zal deze 
speler uitgenodigd worden om een aantal trainingen te volgen in een selectieteam 
behorende bij het niveau van de desbetreffende speler. Indien mogelijk kan ook besloten 
worden om de speler te beoordelen in een wedstrijd. 
Uiteindelijk zal de speler beoordeeld worden en zal een beslissing genomen worden in welk 
team de speler zal gaan spelen of nog in het lopende seizoen of in het nieuwe seizoen. 
 

5. BELOFTEN TEAM 
 
De overgang van de junioren naar de senioren vormt voor veel spelers een groot probleem 
vanwege de grote verschillen in technische en tactische vaardigheden, handelingssnelheid en 
pure fysieke kracht. Om dit grote verschil te overbruggen en de overgang van de junioren naar 
de senioren te vergemakkelijken, is het Beloftenteam ingesteld. 
 
Het Beloftenteam wordt gevormd door potentiële toekomstige 1e elftalspelers uit de A-jeugd, 
spelers uit de 1e selectie, de 2e selectie en Zaterdag 1, aangevuld met maximaal 2 dispensatie-
spelers, aan te wijzen door de hoofdtrainer. Het doel van het Beloftenteam is om jonge, 
talentvolle spelers te laten wennen aan voetbal op een hoger niveau en onder grotere weerstand. 
Ze worden in de gelegenheid gesteld, te leren op onderdelen als tactiek, techniek en 
handelingssnelheid. Door het spelen van extra wedstrijden in de Beltona Beloftencompetitie of 
tegen 1e elftallen van tweede-, of derdeklasserclubs kunnen ze wellicht sneller doorstromen naar 
het eerste elftal.  
Het Beloftenteam zal begeleid worden door de assistent-trainer. 
 
Alleen bij uitzondering kunnen revaliderende oudere spelers in het Beloftenteam spelen, om 
zodoende wedstrijdritme op te doen. 
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6. SENIOREN 

 
Bij Quick'20 is het streven om iedereen die dat wil, prestatievoetbal te laten spelen. Hieronder 
verstaan we spelen in de elftallen Zondag 1, Zondag 2 en Zaterdag 1. Daarbij richt de vereniging 
zich op spelers die in A1 en A2 de overstap maken naar het seniorenvoetbal. 
 
Zondag 2 is voornamelijk bedoeld als opleidingsteams. Zaterdag 1 is een prestatieteam, 
waarbij de spelers uit de A1 en A2 die niet in aanmerking komen voor de selecties van zon 1 
en zon voor zat 1 geselecteerd kunnen worden. In ieder team is plaats voor enkele routiniers. 
Zij moeten in staat zijn jonge spelers te begeleiden en beter te laten spelen. Jonge spelers 
genieten de voorkeur boven oudere, ervaren spelers, en mogen niet worden doorgeschoven 
naar lagere elftallen in plaats van oudere spelers. Getalenteerde jeugdspelers moeten zo 
hoog mogelijk spelen, eventueel ten koste van oudere, ervaren spelers. 
 

7. DAMESVOETBAL 
 
Ook voor damesvoetval is binnen de vv Quick ’20 een plaats ingeruimd. In de komende tijd 
zal er gediscussieerd moeten worden binnen de vereniging welke plek deze tak krijgt in het 
technisch beleidsplan. 
 
 
 
 
Voor de komende jaren zal de Technische Commissie vanuit dit Technisch 
Beleidsplan komen tot een aantal doelstellingen die moeten leiden tot een 
verdere invulling van het technische beleidsplan. 
 
Hierbij valt te denken aan : 

- TC in een nieuw jasje 

- Uitvoering en naleving van het technisch beleidsplan  

- Structurele samenwerken met de categorieleiders van de desbetreffende 
categorieën 

- Invoeren van een spelersvolgsysteem 

- Selectieprocedure 
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