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Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. 
 
Deze beleidsafspraken, tot stand gekomen na afstemming met jeugdcommissie en seniorencommissie, 
worden waar nodig als actiepunten opgenomen in het jaarschema van de Technische commissie. Zie laatste 
pagina. 
 
Het is de taak van de begeleiding, trainers en leiders om op de verschillende momenten 
vroegtijdig in te spelen en spelers voor te bereiden op een realistische manier. Van de leiders 
wordt verwacht dat ze zorgen voor goede onderlinge communicatie en een goede 
samenwerking ( ook tussen 2e en 3e team) 
 
Vanuit de Technische commissie worden randvoorwaarden gecreëerd om spelers mogelijkheden te bieden 

zich verder te ontwikkelen. Het is de taak van de eigen begeleiding om dat ook helder bij de spelers aan te 
geven en bijzonderheden door te spelen naar de technische commissie. 
 
Beleidsafspraken t.a.v. de samenstelling en functioneren van de selectieteams Quick jeugd. 

 
1. Voor elke leeftijdsgroep geldt dat er een trainer voor het hoogste team is aangesteld. Het is van 

belang dat deze trainer ook, voor de spelers zichtbare, betrokkenheid en interesse laat zien voor de 
hele selectiegroep, dus ook het 2e team. Dit wordt in taakomschrijving en contract vastgelegd, en is 
gespreksonderwerp bij voortgangs- en evaluatiegesprekken. Voor een goede onderlinge 
samenwerking geldt dit ook voor de trainer van de 2e selectie naar het derde team toe. 
 

2. Voor de leeftijdsgroepen JO-19-1 en 2 en JO-17-1 en 2 geldt dat er 30 spelers (excl. Keepers) 
geselecteerd worden.  
Voor de JO-15-1 en 2 en JO-13-1 en 2 geldt dat er 28 spelers (excl. Keepers), JO-11-1 t/m 4 - 8 
spelers per team en voor JO-09 7 spelers (exclusief keepers) geselecteerd worden. 
Hieruit worden voor JO-19 t/m JO 13 de eerste 2 teams geformeerd en voor JO-11 en JO-9 de eerste 
4 teams onder de verantwoordelijkheid van de technisch coördinator Jeugd en Technische 

Commissie.  
Het 3e team, bij JO-11 en JO-9 de 5e teams, worden samengesteld onder verantwoordelijkheid van 
de groepsleider bij de betreffende leeftijdsgroep. 
In onderlinge afstemming tussen de TCJ, de trainers en de (groeps-) leiders worden afspraken 

gemaakt over de samenwerking bij trainingen en wedstrijden.  
Doel hiervan is het opleiden en doorschuiven van spelers v.v. zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
Wekelijks wordt op de donderdagavond door de trainers afgestemd welke speler op zaterdag in welk 
team gaat spelen.  

 
3. Uitgangspunt bij het doorschuiven van spelers naar een lager team is dat deze in dat lagere team 

spelen, ook als dat om spelers gaat die vaker in deze groep vallen. Tijdens de wedstrijden geldt 
daarbij een normaal wissel- beleid, dus bij minder presteren kunnen deze ook gewoon gewisseld 
worden. Voor elk (selectie) team zijn voldoende tenues, trainingspakken, e.d. beschikbaar. Er dient 
gebruik te worden gemaakt van deze, door de vereniging (kledingfonds) beschikbaar gestelde 
tenues, de begeleiding zorgt daarvoor en ziet daarop toe.  
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4. Om talent in de regio aan te laten sluiten bij Quick’20 mogen er per leeftijdsgroep en per seizoen 
maximaal 3 spelers afkomstig van een andere amateur vereniging instromen in de voorselectie van 
een leeftijdsgroep.  

Deze spelers moeten zich uiterlijk 31 mei hebben aangemeld bij de technische coördinator of 
technisch coördinator jeugd en mogen pas mee trainen na akkoord van de technische commissie. 
Alleen in een incidentele situatie kan er van dit aantal afgeweken worden en alleen op voorstel van 
de technische coördinator of technisch coördinator jeugd en na bespreking en akkoord van de 

technische commissie.  
Spelers afkomstig van een BVO worden niet gezien als spelers afkomstig van een andere 
amateurvereniging. 
 

 
5. Voor elke leeftijdsgroep geldt dat de voorlopige selectiesamenstelling bekend moet zijn voor 10 mei.  

De definitieve indeling bij de JO-19 en JO-17 zal bestaan uit 16 om 14 veldspelers.  
Bij de JO-15 en JO-13 is dit 14 om 14. 
De definitieve indeling van de selecties zijn uiterlijk 14 juni bekend gemaakt.  

 
6. Na 14 juni worden er geen spelers meer aan de selecties toegevoegd, ook geen spelers die van een 

andere vereniging afkomstig zijn. 
 

7. Een speler die op een wedstrijddag bij een ander team meespeelt, speelt dan in het voor dat team 
geldende tenue, elk team heeft daarvoor in de regel voldoende reservetenues. 

 
8. Voor elk selectieteam is het doel v.w.b. het begeleidingsteam dat die bestaan uit maximaal 1 trainer, 

1 assistent-trainer, 1 verzorger (bij JO-19), 1 assistent- scheidsrechter en 2 teambegeleiders.  
Stagiaires e.d. maken daarvan dus geen deel uit. Extra assistent trainers worden voorgelegd aan de 
technische commissie en vallen na goedkeuring onder de categorie extra vrijwilliger (geen rechten 
betreffende randvoorwaarden) 

Voor elke leeftijdsgroep wordt voor de selectiekeepers een keeperstrainer aangesteld. 
 

9. In de winterstop vindt er voor elk selectieteam een eerste evaluatie plaats over de ontwikkeling van 
de spelers.  
Deze wordt besproken met de technische coördinator en er worden afspraken gemaakt wat dat voor 

de betreffende spelers betekent qua ontwikkeling.  
Deze afspraken worden ook met de spelers gecommuniceerd door de trainer. 
Dit is uiterlijk 1 februari afgerond.  
Er kan in de winterstop een wijziging in de selectie worden doorgevoerd, mits dit is besproken en 

akkoord bevonden door de TC. 
 

10. Voor de 2e jaars - spelers van JO-19 geldt dat zij worden beoordeeld op hun kwaliteiten en de 
mogelijkheden in het daaropvolgende seizoen bij de senioren.  

Daarbij wordt gekeken welke spelers in het opvolgende seizoen mogelijk kunnen aansluiten bij een 
1e of 2e selectie zondag, of bij zaterdag 1. Deze spelers worden aan de hand daarvan ook in de 
gelegenheid gesteld om bij de voor hun geldende toekomstige selecties enkele keren mee te trainen 
in de 2e seizoenshelft.  

Na ongeveer 2 maanden, doch uiterlijk per 1 april evalueert de TC dit. 
 
11. Hierboven niet beschreven situaties, ook gedurende een seizoen, worden altijd ter beoordeling en 

besluitvorming voorgelegd aan de technische commissie. 
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Beleidsafspraken t.a.v. de samenstelling en functioneren van de prestatieteams Quick senioren. 
 
1e Elftal. 
 
De 1e selectie bestaat maximaal uit 20 veldspelers en 3 keepers. Voor de samenstelling van de 1e selectie 

geldt dat er maximaal gestreefd wordt naar een voor de vereniging herkenbare selectie. Het aantrekken van 
spelers van andere verenigingen voor de 1e selectie is m.i.v. het seizoen 2013-2014 tegengehouden, mits de 
kwaliteit van de eigen spelers op desbetreffende positie niet voldoende is. Dit om versnelt een herkenbare 
selectie te vormen en te behouden. Uitzondering hierop zijn spelers die eerder voor Quick’20 hebben 

gespeeld. Voor een speler afkomstig van een BVO, zonder een Quick’20 verleden, geldt dat deze speler een 
absolute meerwaarde moet hebben voor de selectie om toegelaten te worden. Dit wordt beoordeeld door de 
technische coördinator en in overleg met TC. 
 

Er zijn aparte criteria ontwikkeld om de doorstroming vanuit de eigen jeugdopleiding een beleidsmatig goede 
basis te geven. Dat wordt vooral duidelijk in de samenstelling van de trainingsgroep bij de 
seizoenvoorbereiding en de samenstelling van de definitieve selectie met aanvullende ruimte voor jong 
talent. 
 

Quick 2 en Zaterdag 1. 
 
De 2e selectie bestaat uit maximaal 16 veldspelers. De selectie van zaterdag 1 bestaat uit maximaal 18 
veldspelers en 2 keepers. Er worden optimale voorzieningen verzorgd t.a.v. het functioneren van de 2e 

selectie en de zaterdag 1 selectie. 
Hiermee wordt ingespeeld op 2 hoofdlijnen: 
 

1. Spelers vragen om duidelijkheid over de eigen ontplooiingsmogelijkheden en kansen op verdere 

carrière binnen Quick 20. 
2. Voor Quick ’20 is het van groot belang dat spelers behouden blijven voor de vereniging.  

 
In de uitvoering is, naast het aangegeven selectiebeleid voor het 1e elftal, het volgende van belang: 

 
1. Voor de verdere doorontwikkeling van spelers na de jeugdopleiding, kennen we het Beltona team 
en 2 reguliere teams binnen de senioren waar dit centraal staat.  
 
2. Quick 2 is het team dat het dichtst bij de 1e selectie komt. Dit team wordt gevormd uit spelers die 

overkomen vanuit de jeugd. Jonge spelers die zich nog verder moeten ontwikkelen om in aanmerking 
komen voor een plek bij de wedstrijdselectie van Quick 1. 
  
3. Quick Zaterdag 1 is het 3e selectieteam. In het team kunnen spelers zich (door)ontwikkelen en kan 

het zaterdag 1 elftal als tussenstap fungeren voor een selectieplek bij het 2e of 1e zondag team. 
In dit elftal is tevens ruimte voor ervaren spelers en voor spelers die een aantal jaren de kans 
hebben gekregen om in zondag 1 een plek te verdienen. 
 

4. Omdat de prestatiekolom erop gericht is het 1e elftal optimaal te laten functioneren, is in de 
rangorde, het 2e elftal van groot belang voor de doorstroming. Zaterdag 1 is vervolgens het team 
waarin jeugdspelers zich verder kunnen ontwikkelen, spelers opgevangen worden die afvallen 
van de zondag 1 en 2 selectie.  

 
5. De technische commissie regelt dat in de winterstop (31 januari) en in april (uiterlijk 15 april), de 
leiders op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken over de spelers bij hun team. 
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6. Om dit geheel correct en helder te laten verlopen is het van groot belang dat dit door de 
elftalleiders helder wordt gecommuniceerd naar de spelers.  
 
8. Spelers die bij dit individuele groeiproces behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding 
(bijvoorbeeld het schatten van de eigen mogelijkheden op een realistische wijze) vanuit de 

technische commissie, kunnen hiervoor een beroep doen op de commissie. 
 
9. In de winterstop vindt er voor elk selectieteam een eerste evaluatie plaats over de ontwikkeling 
van de spelers. Deze wordt besproken met de technische coördinator en er worden afspraken 

gemaakt wat dat voor de betreffende spelers betekent qua ontwikkeling. Deze afspraken worden ook 
met de spelers gecommuniceerd door de trainer (uiterlijk 1 februari).  
 
10. Voor de spelers van Quick 2 en Zaterdag 1 geldt dat zij worden beoordeeld op hun kwaliteiten en 

de mogelijkheden in het daaropvolgende seizoen bij de senioren - selectieteams. Daarbij wordt 
gekeken welke spelers in het opvolgende seizoen mogelijk kunnen aansluiten bij een hogere selectie. 
Deze spelers worden aan de hand daarvan ook in de gelegenheid gesteld om bij de voor hun 
geldende toekomstige selecties mee te trainen in de 2e seizoenshelft. Eerder starten met het 
meetrainen wordt gestimuleerd en vindt altijd in overleg plaats met de technische commissie. Na 

ongeveer 2 maanden, doch uiterlijk per 1 april wordt dit geëvalueerd door de TC.  
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Technische Commissie: mei 2017 
 
Jaarschema selecties 
 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Voorlopige selectie 
(jeugd) 

Actie: TC J + 
trainers 

    10-5        

Communicatie 
begeleiding > 

spelers 
Actie: TC J + 
leiders + 
groepsleiders 

    X X       

Definitieve selectie 
(jeugd) 
Actie: TC J op 
voordracht trainers 

     14-6       

1e Evaluatie 
gereed 
Actie: TC J 

15-1            

Communicatie 
begeleiding > 
Spelers 
Actie: TC J + 
leiders 

Voor 
31-1 

           

Meetrainen hogere 
selectie 
Actie: TC J en TC 
S 

X X X X         

2e Evaluatie Actie: 
TC jeugd en 
trainers 

   1-4         

Voorlopige selectie 
(senioren) 
Actie: TC S 

     15-6       

Definitieve selectie 
(senioren) 
Actie TC S met 
trainers 

       31-8     
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Afspraken m.b.t. dit overzicht: 

 Jaarlijks gaat dit beleidsstuk naar de begeleiders en trainers van alle selectieteam. 
 Per 1 november elk jaar gaat er een herinnerings- / attentiemail met daaraan deze notie als bijlage 

bijgevoegd van de secretaris van de technische commissie naar alle leiders en groepsleiders. 

 Per 1 maart verzorgt de secretaris van de technische commissie wederom een mail met deze notitie 
als bijlage, als herinnering voor de (groeps-) leiders.  

 
Bijlage: Nadere uitwerking samenwerking selectieteams jeugd en recreatie teams jeugd. 

 
 
A. Samenstelling selecties en training 

 

I. Bij de JO-19-1&2 en JO-17-1&2 groep worden 30 spelers geselecteerd voor de teams 1 en 2. Na de 
voorbereidingsperiode gaat de 1e selectie bestaan uit 16 spelers en 1 keeper en de 2e selectie uit 14 
spelers en 1 keeper. Daarop aansluitend bestaat het 3e team uit 14 spelers en 1 keeper. 

II. Bij de JO-15-1&2 en JO-13-1&2 groep worden 28 spelers geselecteerd voor de teams 1 en 2. Na de 
voorbereidingsperiode gaat de 1e selectie bestaan uit 13 spelers en 1 keeper en de 2e selectie uit 13 

spelers en 1 keeper. Daarop aansluitend bestaat het 3e team uit 14 spelers en 1 keeper. 
III. Op de woensdag- of donderdagavond, na afloop van de training wordt wekelijks door de trainers 

afgestemd hoe de wedstrijdgroepen voor de zaterdag van het 1e, het 2e en het 3e team worden 
samengesteld. Dit wordt onder de verantwoordelijkheid van de TCJ georganiseerd en daar waar 

nodig afgestemd met de groepsleider.  
IV. Op de donderdagtraining worden 2 spelers uit het 3e team toegevoegd aan de trainingsgroep van het 

2e team. In de eerste seizoenshelft kan daarin gerouleerd worden, in de tweede seizoenshelft wordt 
toegewerkt naar het doorselecteren van vooral 1e jaars spelers die mogelijk kunnen doorschuiven 

naar een hoger team in het opvolgende seizoen.  
  
B. Wedstrijdselecties  
 

I. Uit het totaal van 44 (JO-19 en JO-17) of 42 (JO-15 en JO-13) spelers worden voor de wedstrijden 
de selecties samengesteld.  

II. Bij blessures en / of schorsingen kan dat aantal per team tot een minimum van 13 spelers gaan. 
Vervolgens wordt naar aanvulling gezocht waarbij voor de teams 1 en 2 geldt dat daarbij ook wordt 
gekeken naar aanvulling vanuit een lagere leeftijdsgroep, en voor team 3 zo nodig naar team 4 uit 

dezelfde leeftijdsgroep. 
III. In het geval van een langdurige blessure (bij aanvang van het seizoen) kan van deze aantallen, in 

overleg tussen TCJ en groepsleider, worden afgeweken (bijv.1 extra speler toevoegen). 
IV. In een uiterst geval, bij veel blessures en / of geschorsten, kan na onderlinge afstemming tussen TCJ 

en groepsleider, van het minimum worden afgeweken. 
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