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1. Inleiding 
Met genoegen presenteren we het beleidsplan 2021-2025.  
 
In het voetbaltechnisch beleidsplan willen we kort en begrijpelijk vastleggen welke kant de 
VV Ruinerwold zal moeten bewegen om ook in de toekomst op voetbalgebied een 
belangrijke plek binnen de gemeenschap van Ruinerwold te hebben en houden. In 2020 is 
door een kern van enthousiaste vrijwilligers gestart met het vastleggen van beleid in losse 
protocollen. Dit beleidsplan dient als kapstok en functioneert als kader en richting voor 
bestuur, commissies en de leden van VV Ruinerwold. In de protocollen leggen we gerichte 
aanvullende informatie vast die leidend zijn in het specifieke onderwerp op voetbal 
technische zaken.  
Periodiek zullen we dit beleid tegen het licht houden en beoordelen of het nog steeds voldoet 
aan de wensen, behoeften en ambities binnen de club.  
 
 
Kernwaarden 
Over voetbal kun je uren discussiëren. Hierbij gaat het niet om goed of fout. Het gaat met 
name om het bepalen van de richting en om vast te stellen of de gemaakte keuzes leiden tot 
de goede dingen. Als club hechten we veel waarde aan 4 kernwaarden die in 2021 door het 
bestuur zijn benoemd: 
 
1. Plezier 

Leden, spelers en vrijwilligers zijn bij VVR aangesloten om plezier te beleven rondom 
voetbal. Plezier voor jong en oud staat dan ook hoog in het vaandel bij VVR. Zowel in als 
buiten het veld. Het moet een feestje zijn om lid van VVR te zijn. 

2. Vertrouwen 

VVR is een vereniging die voelt als thuis. Het is een veilige plaats en je voelt er je op je 
gemak. Daarom is er binnen de vereniging geen ruimte voor politieke spelletjes, roddels 
en pesten. Er wordt eerlijk en helder met iedereen gecommuniceerd.   

3. Groei 

We willen groeien in omvang, voetbalvaardigheden, voetbalaanbod en persoonlijke 
ontwikkeling. Hierdoor krijgen we meer leden wat resulteert in meer teams, meer 
vrijwilligers, meer contributie en meer inkomsten uit bijvoorbeeld de kantine. Hiermee 
kunnen we aantrekkelijke activiteiten organiseren en zorgen voor goed uitgeruste 
voetbalfaciliteiten zoals velden en materiaal.  

4. Willen winnen, tenzij… 

Met veel plezier en vertrouwen willen we groeien omdat voetballen er is voor iedereen en 
samen willen we winnen. Winst is de beloning voor de inzet van jong en oud. De ambitie 
om te willen winnen mag echter nooit ten koste gaan van de overige kernwaarden: 
Plezier, Vertrouwen en Groei. 

 
Vanuit deze kernwaarden willen we bereiken dat we voor ieder lid een veilige omgeving 
creëren van jong tot oud, man en vrouw: een leven lang voetballen binnen de VV 
Ruinerwold! 
 
Binnen VV Ruinerwold moet ruimte zijn voor zowel recreatief als prestatiegericht voetballen, 
allemaal met behoud van de Ruinerwoldse identiteit en mentaliteit: met elkaar en voor 
elkaar. 
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2. Doel 
VV Ruinerwold streeft de volgende doelen na met het opzetten van het Voetbal Technisch 
Beleidsplan 2021-2025 (hierna te noemen VTB): 
 

 Richtlijnen voor het gehele (technisch) kader, van jeugd en senioren, ongeacht geslacht; 

 

 

 Stimuleren een ieder een actieve bijdrage te willen leveren aan de kernwaarden van VV 

Ruinerwold: plezier, vertrouwen, groei en willen winnen! 

 Door de hele VV Ruinerwold hanteren van één visie op omgangsvormen en voetbal, 

resulterend in een herkenbare voetbalstijl die past bij de gemeenschap; 

 Het stimuleren van het eergevoel en onderdeel te willen worden van de 1ste vouwen- of 

mannenselectie van VV Ruinerwold op zowel veld als zaal, op welke wijze dan ook. 

 

 

 Een stabiele, veilige, jeugdopleiding vormgeven met als belangrijkste taak spelers zo 

goed mogelijk voor te bereiden op en te enthousiasmeren voor de overgang naar het 

seniorenvoetbal binnen VV Ruinerwold: een levenslang lang voetballen binnen de VVR. 

 Een goede, continue aansluiting vanuit de jeugdopleiding naar senioren zowel voor 

recreatief spelende teams als de 1ste vrouwenselectie en mannenselectie; 

 Heldere criteria formuleren t.a.v. teamindelingen; 

 

Uitgangspunten 

VV Ruinerwold houdt rekening met de volgende uitgangspunten bij het realiseren van haar 
doelen: 
 

 Een goede uitvoering van het beleidsplan is in grote mate afhankelijk van het kader 
(trainers, technische commissie, coaches en jeugdcoördinatoren) Het kader, zal 
worden gevormd door mensen, die bereid zijn om met elkaar samen te werken en van 
elkaar te leren.  

 Het kader zal zich in dit beleidsplan moeten kunnen vinden om zo, overeenkomstig het 
afgesproken beleid, in het belang van de leden van VV Ruinerwold te willen handelen. 
Voor de overige leden is dit een streven. 
 
 
 

 VV Ruinerwold wil een platform bieden aan één ieder, van jong tot oud, van kabouter 
voetbal en G-voetbal tot walking football, recreatief en prestatiegericht. Op zowel veld 
als in de zaal. 

 Elke voetballer, of hij/zij nu meer of minder aanleg heeft, krijgt bij VV Ruinerwold 
mogelijkheden om optimaal te groeien als voetballer als wel in de beleving en het 
plezier, dat hij zoekt tijdens die vrijetijdsbesteding. 
 
 
 

 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! De jeugdafdeling moet een brede stabiele 
basis blijven om de toekomst van VV Ruinerwold te borgen! 

 Resultaten in de senioren, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, moeten het gevolg zijn 
van een logisch vervolg op de juiste inspanningen van de jeugdafdeling. 
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3. Voetbalvisie VV Ruinerwold: gas geven! 
Ruinerwold staat bekend om zijn actieve en enthousiaste gemeenschap. Door hardwerkende 
ondernemers en vrijwilligers worden vele initiatieven zoals het zomerfeest, oldtimerdagen, 
dijkhuizenrun tot een groot succes gemaakt, wat leidt tot vele blije gezichten. Iets voor een 
ander over hebben en samen de schouders eronder. Het draait om de intentie en op welke 
(speel)wijze je dit met elkaar uitvoert.  
 
Intentie 
Het  ondernemende en samenwerkende karakter van de Ruinerwoldse bevolking willen wij 
graag terugzien in de intentie van voetballen van al onze teams, middels de volgende 
voetbal visie van VV Ruinerwold.  
 
Alle teams van VV Ruinerwold spelen: 
• Met plezier; 
• Attractief en effectief voetbal; 
• Met passie en inzet; 
• Goed samenspel ; 
• Op basis van technische vaardigheden; 
• Met de wil om te winnen; 
 
 
Spelsysteem - Uitvoering 
Binnen het voetbalspel zijn er vele varianten aan systemen toe te passen. In basis kiezen we 
voor 1:4:3:3 , omdat dit de meeste mogelijkheden biedt. Alternatieve speelstijlen zijn echter 
ook belangrijk voor de ontwikkeling en wendbaarheid van spelers en teams. In de praktijk 
heb je niet altijd dezelfde groep beschikbaar en kunnen wisselingen in het team aanleiding 
zijn om voor een ander systeem te kiezen. 
 
Wel moet ernaar gestreefd worden dat spelers van VV Ruinerwold de intentie hebben zoveel 
en zo snel mogelijk druk op de bal/tegenstander te zetten. Eenmaal In balbezit zal snel en 
voetballend de weg naar het doel van de tegenstander gezocht moeten worden. Hierbij zijn 
het snel verplaatsen van de bal en de wil om loopacties zonder bal te maken essentieel: gas 
geven! 
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4. Visie op leren voetballen 

VV Ruinerwold heeft als visie dat voor het leren van voetballen een belangrijke voorwaarde 
is dat één ieder zich gezien en gewaardeerd voelt. Een veilige omgeving stelt iedereen in 
staat het beste van zichzelf te laten zien. Het is van belang dat oefenstof en de wijze waarop 
deze wordt aangeboden past bij de belevingswereld en leeftijdsniveau van de spelers. Niets 
is mooier om te zien als een (jonge) speler glimmend van trots van het veld stapt.  
 
Vanwege het individuele niveauverschil, is het belangrijk te kunnen differentiëren binnen de 
aangeboden oefenstof. Dat is niet altijd eenvoudig, maar zorgt dat iedereen binnen een team 
uitgedaagd wordt om het maximale uit zichzelf te halen. VV Ruinerwold maakt onderscheidt 
in verschillende leeftijdsfases en kijkt ook hoe teamindelingen bijdragen aan het lerend 
vermogen. 
 
Fases: 

1. Onderbouw, tot en met JO11; 

2. Middenbouw, tot en met JO15; 

3. Bovenbouw, tot en met JO19; 

4. Senioren, vanaf JO20. 

 
Elke fase bouwt verder op de basis die in de vorige fase is gelegd, uitgebreid met 
aanvullende doelstellingen voor de nieuwe fase. In een laatste deel van een fase wordt 
toegejuicht om, zei het met mate, spelers te laten wennen aan doelstellingen van de 
volgende fase: 

 De onderbouw richt zich op de techniek; de baas worden over bal en de angst voor 

tegenstanders overwinnen. Vertrouwen krijgen in eigen kunnen en, zeker op trainingen 

veel doelpunten maken! 

 De middenbouw bouwt verder op de doelstellingen van de onderbouw, techniek aanleren 

blijft belangrijk.  Maar de eerste stappen naar het voetballen zoals je op tv ziet worden 

gezet. Spelers moeten oog krijgen voor elkaar en besef van onderlinge posities en taken.  

Ook bewustwording en gevolgen van eigen handelen op andere teamgenoten gaan 

ontstaan. 

 De bovenbouw maakt zich gereed voor het seniorenvoetbal, op welk niveau dan ook. 

Samenwerken in verschillende systemen en het voetbal spelen om te winnen gaat 

aangeleerd worden.  

 In de senioren maakt één ieder gebruik van de in de jeugd aangeleerde vaardigheden. In 

de prestatieteams zal de druk op prestaties hoger zijn, maar ook in de recreatieteams zal 

met plezier, passie, inzet en de wil om te winnen een uitgangspunt moeten zijn. 

 

Leeftijdsopbouw en leeftijdsindeling 
 
VV Ruinerwold volgt voor de leeftijdsindelingen de KNVB-reglementen, waarbij het 
uitgangspunt voor het vaststellen van de leeftijd, iemand de genoemde leeftijd moeten 
hebben bereikt op uiterlijk 31 december van het jaar waarin de competitie aanvangt.  

 Als het een meisjesteam gelden dezelfde regels als bij de jongens 

 Als meisjes in een jongensteam spelen mogen zij één jaar ouder zijn 
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Leeftijdsopbouw spelende leden Leeftijd 

Kabouters 4 - 5 jaar 

JO/MO 07 6 jaar 

JO/MO 08 7 jaar 

JO/MO 09 8 jaar 

JO/MO 10 9 jaar 

JO/MO 11 10 jaar 

JO/MO 12-13 11 - 12 jaar  

JO/MO 14-15 13 - 14 jaar 

JO/MO 16-17 15 - 16 jaar 

JO/MO 18-19 17 - 18 jaar 

G-voetbal geen leeftijdsgrens gesteld. gesplitste afdelingen 
tot 16 jaar en voor volwassenen 

Senioren Vanaf 19 jaar 

35+ Vanaf 35 

Oldstar voetbal advies voor een minimale leeftijd van 60 jaar 

 
Binnen VV Ruinerwold voetbalt iemand in principe in een team dat bij zijn/haar leeftijd hoort. 
Het is mogelijk dat hiervan afgeweken wordt.  
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5. Trainingen en wedstrijden 

Het leren voetballen, krijgen van inzicht, het samenspelen en het inslijpen van speelstijlen 
gebeurt allemaal op trainingen en wedstrijden. Binnen VV Ruinerwold gunnen we trainers 
veel vrijheid binnen trainingen en wedstrijden, zeker als de basiswaarden en normen worden 
nageleefd en de trainingen gericht zijn op het realiseren van de voetbalvisie van  
v.v. Ruinerwold: 
 
Trainingen en wedstrijden binnen de jeugd 
VV Ruinerwold hecht waarde aan het aanbieden van de juiste oefenstof en begeleiding aan 
de verschillende groepen. De begeleiding zal in de praktijk door goed willende ouders en 
vrijwilligers worden verzorgd. Een belangrijk hulpmiddel bij de uitvoering is de digitale app 
om zo een goed basisniveau van trainingen te kunnen borgen. De jeugdbegeleiders kunnen 
daarnaast ook altijd een beroep doen op de TC en juniorencommissie en zullen hen 
ondersteunen en van adviezen voorzien.  
 
Voor een wedstrijd geldt hetzelfde als voor trainingen namelijk een veilige omgeving creëren 
Positief coachen is essentieel. Beperk het aantal doelstelling en houd deze simpel. 
Te veel eisen of negatieve benadering maakt het complex en haalt het plezier weg. Weet dat 
ons brein voor elke negatieve opmerking door minimaal 5 positieve opmerkingen 
gecompenseerd moet worden om het plezier weer terug te vinden.  
 

 
 
Om een grote groep trainers en leiders te kunnen inzetten zal actief worden ingezet om 
jeugdspelers te stimuleren het geven van trainingen aan andere jeugdteams te verzorgen. 
Dit dient altijd samen met hulp van volwassen/ervaren trainers of ouders te gebeuren.  
 
Trainingen en wedstrijden bij de senioren 
Senioren zijn, de prestatieteams uitgezonderd, zelf verantwoordelijk voor de frequentie en 
wijze van trainen. Een speler uit een team dat niet traint, kan in overleg met de begeleiding 
van een ander team meetrainen met deze groep. 
 
Ook bij de senioren dient de voetbalvisie van v.v. Ruinerwold gedragen te worden en is 
onderling positieve benadering en coaching belangrijk. Tussen de teams is het bij 
wedstrijden belangrijk elkaar te helpen bij tekorten of een teveel aan spelers.  
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Tevens gaat de v.v. Ruinerwold ervan uit dat spelers elkaar aanspreken op het naleven van 
de juiste waarden en normen. 
 
Prestatieteams 

Het 1e heren -en dameselftal, het 2e heren elftal en de JO19 en MO19 worden aangemerkt 
als prestatieteams. Deze teams krijgen (indien mogelijk) extra ondersteuning in de vorm van: 

 Gediplomeerde trainers/coach 

 
De vaststelling van de prestatieteams wordt genomen op de volgende gronden: 

 Uitstraling vereniging 

 Belang extra aandacht in verband met behoud van spelende leden 
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6. Sportieve doelstellingen 

Het bewust, en gemotiveerd uitvoeren van bovenstaande richtlijnen helpt om doelstellingen 
te realiseren. Als club hebben we onderstaande doelstellingen geformuleerd:  
 
Senioren heren 
Prestatieteams: 
1e elftal: promoveren naar de 3e klasse, op termijn een top 3e klasser met incidentele 
uitschieters naar de 2e klasse. 
2e elftal: reserve 1e klasse 
Recreatieve teams 
3e, 4e en zaterdagelftallen en zaal, 35+ en Walking Football: recreatief gericht, spelen 
normaal gesproken 4e/5e/6e klasse. 
 
Senioren dames 
Prestatieteams 
1e dameselftal: in drie jaar spelend in de 3de klasse 
Recreatieteams 
2e dameselftal, 35+: in drie jaar streven naar een 2e elftal en een 35+ team 
 
Jeugd. 
Het is het streven om met de JO/MO19, JO/MO17, JO/MO15 JO/MO13 minimaal 2e klasse 
te spelen.  
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7. Taken en verantwoordelijkheden afdeling voetbalzaken. 

 

 Wedstrijdsecretariaat   

o Competitie zaken KNVB (jeugd/senioren) 

o Scheidsrechters jeugd (niet aangewezen) 

o Indeling velden/kleedkamers (schema’s ophangen)  

o Oefenwedstrijden veldindeling, scheidsrechters en kantine door de leiders zelf 

 Seniorencommissie  

o Leiders /trainers recreatieve elftallen (3 en 4, zaterdag en dames) 

o Scheidsrechters deze elftallen (niet aangewezen) 

o Indeling deze elftallen (inpassen jeugdspelers in deze elftallen) 

o 35+ en walking football (in oprichting) 

o Buiten voetbaltechnische zaken voor alle senioren  

o Zaalcommissie onderdeel van seniorencommissie 

 Jeugdcommissie 

o Leiders/trainers jeugdelftallen 

o Contact met ouders 

o Indeling jeugdelftallen (in samenspraak met TC) 

o Werving jeugdleden 

o Nevenactiviteiten in combinatie met activiteiten commissie 

o G-team  

 Technische commissie 

o Vaststellen technisch beleid jeugdelftallen en prestatie elftallen senioren 

o Leiders/ trainers prestatie elftallen (1 en 2) 

o Indeling prestatie elftallen van zowel heren als dames samen met betreffende 

trainer(s) VVR 1 

o Technisch beleid van de club (jeugd en senioren) 

o Trainer JO/MO19 samen met jeugdcommissie 

 

 

 


