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CLUBDOELSTELLING
‘Samen naar de top’
Dit is de clubdoelstelling van FC Castricum waarbij ieder lid zelf zijn eigen top kan bereiken. Dit kan
voor ieder spelend lid of vrijwilliger een heel verschillende top zijn.
Zal bij spelende leden de nadruk liggen op ontwikkelen, plezier en prestatie, bij niet spelende leden
en vrijwilligers zal dit liggen bij gezelligheid en vriendschap.
Om samen de top te bereiken hebben we elkaar wel allemaal nodig daarom heeft FC Castricum ook
gezamenlijk hoog in het vaandel. Voetbal is immers een teamsport, met elkaar en voor elkaar.
‘Samen naar de top bij FC Castricum een club om trots op te zijn’
Dit uitgangspunt dient hand in hand te gaan met de 3 kernwaarden: Gezamenlijk, Gezellig en
Professioneel. De kernwaarde gezamenlijk wordt getoetst aan de hand van de vele vrijwilligers. De
kernwaarde gezellig wordt getoetst aan de hand van sfeer en de drukte in de kantine. De kernwaarde
professioneel volgt uit het feit dat door verschillende commissies binnen de club kundige en
zorgvuldige keuzes worden gemaakt.
Het doel is een eenduidige richtlijn op te stellen die aangeeft hoe het voetbaltechnisch beleidsplan tot
uitvoer wordt gebracht en hoe deze wordt vervolgd. De Voetbaltechnische Commissie (hierna: ‘VTC’)
is in eerste instantie verantwoordelijk voor het prestatief gerichte deel van de vereniging. De
eindverantwoording ligt bij het Algemeen Bestuur. Voor het recreatieve deel van de vereniging kan de
commissie een spreekbuis zijn voor zijn spelers, trainers en leiders en geven zij advies aan het
Algemeen Bestuur.
Het voetbaltechnisch beleid dient garant te staan om het voetbal op zo hoog mogelijk niveau te krijgen,
het verbeteren van de individuele voetbalkwaliteiten, waardoor ook de teamprestatie beter wordt en
het spelen in de hoogste haalbare niveau in de competitie. Het voetbaltechnisch beleid dient vooral
eenduidig te zijn en geldt voor de gehele vereniging. Hierbij geldt dat er geen verschil moet zijn tussen
jeugd en senioren.
Tevens dient het voetbaltechnisch beleid een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bijstellen van de
voetbalcultuur van de vereniging. Vooral de selectietrainers hebben een belangrijke invloed om
gewenste cultuurkenmerken te versterken zoals betrokkenheid verbeteren van selectiespelers, het
verbeteren van discipline en het bevorderen van sportief gedrag.
Wat betreft de jeugd is het de missie van FC Castricum om voetbal mogelijk te blijven maken voor
recreatieve en getalenteerde jeugdvoetballers. Nu en in de toekomst. Sport is voor de jeugd in FC
Castricum van essentieel belang niet alleen vanuit het sportieve oogpunt maar ook vanuit sociaal
oogpunt.
Groei van het aantal jeugdleden is hiervoor noodzakelijk niet alleen voor wat betreft de continuïteit
maar ook voor het toepassen van aandacht voor kwaliteit. Getalenteerde voetballers moeten beter
begeleid worden om gemotiveerd de overstap te kunnen maken naar de selectie van onze vereniging.
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FC Castricum wil deze doelstelling mede bereiken door:
•
•
•
•
•

Bevorderen van zo groot mogelijke prestaties van de selectie elftallen in een goede
organisatiestructuur;
Bevorderen om zoveel mogelijk eigen jeugd hiervoor op te leiden;
Met een eigentijds duidelijk voetbaltechnisch kader;
Met goed opgeleide en deskundige selectietrainers;
Door te bevorderen dat de overige elftallen op een verantwoorde, plezierige en sportieve
manier kunnen voetballen.
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VOETBALTECHNISCH BELEID
De VTC is een adviescommissie van het bestuur die het voetbaltechnisch beleid van de club heeft
opgesteld en controleert dat dit wordt gehandhaafd.
De VTC wordt gevormd door de voorzitter VTC, bestuurslid VTC, commissielid VTC-seniorentrainers en
staf selectie, commissielid VTC-spelersraad, commissielid VTC-jeugd bovenbouw, commissielid VTCjeugd onderbouw, commissielid VTC vrouwen en meisjes, en een adviseur.
De VTC vergadert tenminste eenmaal per maand om beleidstechnische zaken op voetbalgebied vast
te stellen en waar nodig aan te passen. Voorstellen, visies, beslissingen en beleidswijzigingen worden
gevraagd of ongevraagd via notulen en/of mondeling aan het bestuur voorgelegd. Voorstellen dienen
door het bestuur goedgekeurd te worden. Hiermee staat de organisatorische plaats van de commissie
in de vereniging vast. Eenieder binnen de vereniging dient daarom van de taken en werkwijze van de
commissie op de hoogte te zijn. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van haar functioneren en indien
nodig vindt er bijstelling plaats.
Het doel van de VTC is om
(i) Het voetbaltechnische en tactische peil van de prestatieve elftallen, zowel jeugd als senioren, te
verhogen en een helder kader stellen voor de recreatieve teams;
(ii) Een betere aansluiting te bewerkstellingen tussen de jeugd en senioren;
(iii) De organisatie op vooral het voetbaltechnische vlak te handhaven en te verbeteren;
(iv) Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren te bewerkstellingen;
(v) Een optimale omgeving te creëren voor de individuele ontwikkeling van spelers, c.q. het
gebruiken van de individuele voetbalkwaliteiten van alle actieve leden.
De doelstelling van FC Castricum is dat haar eerste, tweede (zaterdagsenioren) en selectiejeugdelftallen op het hoogst mogelijke niveau behoren te spelen. Dit betekent minimaal 2e klasse voor
het eerste elftal en reserve 1e klasse voor het tweede elftal. Voor jeugdselectieteams is het de
doelstelling om alle 1e teams in de hoofdklasse of hoger te laten spelen.
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SPELINTENTIES FC CASTRICUM
FC Castricum streeft een herkenbare speelstijl en eigen voetbal identiteit na, om onderscheidend
succesvol te zijn. De speelstijl van FC Castricum kenmerkt zich door dominant, dynamisch, gevarieerd,
initiatiefrijk voetbal met een hoge intensiteit. Dit voetbal kan in elke formatie gespeeld worden. Hier
komen een aantal spelintenties en herkenningspunten uit voort.
De FC Castricum speler wordt gestimuleerd om eigen beslissingen te nemen in het veld. Daarnaast is
hij erop gericht om altijd alles te winnen, elk duel en elke wedstrijd, zowel tijdens de wedstrijd als
tijdens de training. De hoge intensiteit waarmee wordt gevoetbald, houdt hij de hele wedstrijd vol en
hij voetbalt met de intenties die FC Castricum voorstaat.
Spelintentie aanvallen
Handelingen zijn erop gericht om eigen spelers in kansrijke positie te brengen om tot zoveel mogelijk
kansen en doelpunten te komen.
Herkenningspunten aanvallen
• Spelers zijn erop gericht om zichzelf of een medespeler vrij te spelen door een individuele actie
of een pass, zodat er een overtal ontstaat.
• Wanneer er met 4 verdedigers wordt gespeeld, kan ook een overtal worden gecreëerd door
een verdediger door te schuiven naar het middenveld.
• Spelers zijn continu bezig met het zoeken naar vrije ruimtes en zorgen ervoor dat medespelers
meerdere afspeelmogelijkheden. Vrijlopen gebeurt bij voorkeur in de rug van de tegenstander
en met een hoge intensiteit.
• Er zijn veel positiewisselingen zowel horizontaal als verticaal.
• De bal wordt op een hoog tempo verplaatst om de tegenstander uit elkaar te spelen en meer
ruimte en tijd te creëren voor eigen spelers.
• Een schuine pass heeft de voorkeur boven een rechte pass.
• Spelers herkennen de beste manier om de tegenstander uit elkaar te spelen om tot kansen en
doelpunten te komen.
• Tijdens het aanvallen wordt er al rekening mee gehouden dat het team ook nog steeds
controle houdt op het moment dat de bal verloren wordt.
• De spelers zijn in staat om de hoge intensiteit waarmee gespeeld wordt de hele wedstrijd vol
te houden.
Spelintentie omschakelen naar verdedigen
Handelingen zijn erop gericht om de bal zo snel mogelijk terug te veroveren of om zo snel mogelijk in
de organisatie te komen zodat er als team weer een aanval gedaan kan worden op de bal.
Herkenningspunten omschakelen naar verdedigen
• Spelers in de buurt van de bal doen meteen een aanval op de bal om die meteen terug te
veroveren of te zorgen dat de tegenstander niet vooruit kan.
• Als wordt herkend dat de bal niet meteen terugveroverd kan worden, komt iedereen op hoog
tempo terug in de organisatie om zo snel mogelijk weer een nieuwe aanval op de bal te kunnen
doen.
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Spelintentie verdedigen
Handelingen zijn erop gericht om de tegenstander te dwingen aan te vallen op de manier die wij voor
ze hebben uitgekozen en de bal zo snel mogelijk terug te veroveren.
Herkenningspunten verdedigen
• Rondom de bal wordt er agressief verdedigd om de bal te veroveren.
• Er zijn triggerpunten waarbij er als team gezamenlijk druk gezet wordt. Voorbeelden zijn bij
een achterbal of ingooi van de tegenstander, bij het inspelen van een bal in achterwaartse
richting of het inspelen van een bepaalde speler of zone.
• De tegenstander wordt gedwongen fouten te maken, waardoor de bal veroverd wordt, de bal
buiten het veld geschoten wordt of de bal onder druk vooruitgeschoten wordt.
• Als de tegenstander onder druk de lange bal speelt, wordt de bal veroverd in het gebied waar
de lange bal gespeeld wordt.
• In het laatste kwart van het veld is er altijd druk op de bal.
• Spelers die in de positie zijn om vanuit hun verdedigende positie na verovering van de bal
meteen gevaar te stichten, zijn daar ook al op gericht.
Spelintentie omschakelen naar aanvallen
Handelingen zijn erop gericht om na balverovering zo snel mogelijk te komen tot en kans en doelpunt
en te profiteren van het ongeorganiseerd zijn van de tegenstander.
Herkenningspunten omschakelen naar aanvallen
• De bal wordt zo snel mogelijk vooruit gespeeld en de tegenstander wordt aangevallen in de
ruimtes waar het de organisatie nog niet op orde heeft.
• Indien een bal vooruit niet mogelijk is, wordt de bal naar een vrije medespeler gespeeld.
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SENIORENSELECTIE
Het indelen en samenstellen van de selectieteams (dat zijn uitsluitend en altijd zowel het 1e als het 2e
elftal van de zaterdag) vindt plaats onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer. Spelers
die op basis van hun leeftijd nog tot de jeugd behoren, kunnen uitsluitend doorstromen naar de
Zaterdagselectie wanneer zij een structurele basisplaats hebben bij het 1e team. Indien een speler goed
genoeg is voor het 1e team is doorstroming naar het 1e op elk moment geoorloofd.
1e elftal:
Doelstelling voor het 1e elftal is om zo hoog mogelijk, maar minimaal 2e klasse te spelen. De
hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de opstelling van het 1e team en de strategie voor de
wedstrijden. Hij dient er wel voor te zorgen dat de spelintenties toegepast worden.
2e elftal:
Het 2e elftal heeft naast de doelstelling om minimaal reserve 1e klasse te (blijven) spelen ook de
doelstelling om spelers op te leiden voor het 1e elftal, zodat spelers zo makkelijk mogelijk ingepast
kunnen worden in het 1e elftal indien nodig. De trainer van het 2e elftal zorgt dat zowel de speelstijl als
de eisen aan posities zoveel mogelijk zijn afgestemd met de hoofdtrainer om deze doelstelling zo goed
mogelijk te waarborgen en zorgt dat de spelintenties toegepast worden.
Doorstroming:
Alle 2e jaar JO19 junioren die de potentie hebben het seizoen erna aan te gaan sluiten bij de selectie
trainen vanaf de winterstop mee met de zaterdagselectie. Om dit te organiseren treden de
Hoofdtrainer van de selectie en de JO19 trainer in (continu) overleg om dit in goede banen te leiden.
Het doel van het wekelijks meetrainen is om de doorstroming naar de zaterdagselectie voor iedere
individuele JO19 junioren zo makkelijk mogelijk te maken. Voor de meest talentvolle 2e jaar JO19
junioren zal het meetrainen wekelijks zijn. De overige 2e jaar trainen 1x in de 2 weken met de selectie
mee. Het doel van het meetrainen is 1) individuele ontwikkeling en 2) doorstroming vergemakkelijken.
1e jaar JO19 junioren met veel talent kunnen ook in aanmerking komen om incidenteel of regelmatig
mee te trainen, zeker als zij in het lopende seizoen al in aanmerking komen om in de basis van het 1 e
te starten. Bij opsplitsing van de groep zullen deze spelers dan wel bij het 1e meetrainen.
Het meespelen van JO19 spelers bij het 1e elftal heeft altijd voorrang boven de wedstrijd van de JO19,
mits het om een basisplaats gaat. De hoofdtrainer zorgt dat hij de JO19 trainer tijdig, liefst voor de
laatste wekelijkse training van de JO19, informeert.
Het meespelen van JO19 spelers bij het 2e elftal kan alleen in onderling overleg, waarin altijd geldt dat
de ontwikkeling van de individuele speler voorop staat.

Technische staf:
Om de doelstellingen waar te maken bestaat de technische staf van de zaterdagselectie ten minste uit
Hoofdtrainer, Trainer 2e elftal, Keeperstrainer en een fysiotherapeut of sportverzorger (voor
wedstrijden én trainingen).
Beoordeling trainers:
Rond de winterstop worden de resultaten van de selectie geëvalueerd en de trainers beoordeeld. Op
basis van deze beoordeling wordt besloten om al dan niet tot contractverlenging over te gaan.
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De beoordeling van de trainers omvat in ieder geval het volgende (in willekeurige volgorde):
Hoofdtrainer:
• Resultaten 1e elftal aan de hand van de in het begin van het seizoen gemaakte afspraken en
geformuleerde doelstellingen
• Geniet de hoofdtrainer nog steeds voldoende vertrouwen van zowel spelersraad als bestuur als
VTC
• Worden spelers nog steeds individueel uitgedaagd om elke training beter te worden
• Waarborgen van de spelintenties van FC Castricum en deze zo veel als mogelijk toepassen
Trainer 2e elftal:
• Resultaten 2e elftal aan de hand van de in het begin van het seizoen gemaakte afspraken en
geformuleerde doelstellingen
• Worden spelers nog steeds individueel uitgedaagd om elke training weer beter te worden
• Geniet de trainer nog steeds vertrouwen van de spelersraad, bestuur als VTC
• Ontwikkeling individuele spelers zodat deze inpasbaar zijn bij het 1e elftal
• Waarborgen van de spelintenties van FC Castricum en deze zo veel als mogelijk toepassen
Keeperstrainer:
• Waarborgen van individuele ontwikkeling van selectiekeepers
• Waarborgen van kwaliteit selectiekeepers als onderdeel van het team
• Worden selectiekeepers nog steeds elke training uitgedaagd om beter te worden
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SENIORENRECREATIE
Alle niet seniorenselectieteams worden als seniorenrecreatieteams aangemerkt. Voor deze teams stelt
FC Castricum geen trainers aan maar wel het noodzakelijke materiaal ter beschikking.
Elk jaar stoppen een groot aantal junioren met voetbal zodra zij de overstap naar de seniorenselectie
niet maken (om wat voor een reden dan ook). Het is FC Castricum er veel aan gelegen om deze spelers
wel voor de club te behouden. In de laatste maanden van elk seizoen zal daarom extra aandacht
worden gegeven aan deze spelers, door met ze te praten (door het bestuur, jeugdbestuur,
seniorentrainers en HJO) en ze begeleiden in een eventuele stap naar de senioren.
De VTC heeft in dit proces sturende rol. Op verzoek van het bestuur, jeugdbestuur, seniorentrainers
en/of HJO kan de VTC wel een adviserende rol spelen en als klankbord fungeren.
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JEUGDOPLEIDING
De jeugdopleiding wil voldoen aan de vraag naar zowel prestatievoetbal als recreatievoetbal. Daarom
wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen prestatie en recreatie voetbal. Doelstellingen voor de
jeugdopleiding zijn:
• Een prestatieklimaat scheppen en behouden voor selectiespelers om zich maximaal te
ontwikkelen, zodat spelers de club alleen nog verlaten voor een BVO om zich nog beter te
kunnen ontwikkelen.
• Het maximale uit selectiespelers halen en ze de gelegenheid geven zich optimaal te ontwikkelen
door ze elke training en wedstrijd weer een uitdagende omgeving te bieden.
• Zorgen voor plezier en gelegenheid tot ontwikkeling voor recreatie spelers, zodat zij in een
prettige omgeving hun hobby kunnen uitoefenen.
• Zorgen dat zowel prestatie als recreatie spelers op het moment van doorstromen naar de
senioren behouden blijven voor de vereniging.
Het indelen en samenstellen van de jeugdteams vindt in principe plaats op basis van geboortedatum.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdselectieteams en jeugdrecreatieteams.
Voorafgaand aan een seizoen wordt bepaald welke teams de selectieteams zijn. Dat zijn in iedere geval
alle hoogste teams, maar in sommige leeftijdscategorieën kunnen dat ook meerdere teams zijn. De
trainingsgroep van een selectieteam kan groter zijn dan de wedstrijdgroep, als er enkele spelers met
kwaliteiten voor en vraag naar selectievoetbal net buiten de selectie vallen. Deze spelers trainen dan
mee met de selectie, maar spelen hun wedstrijden dan wel in een hoog recreatieteam.
Voorafgaand aan het seizoen wordt er bekend gemaakt welke spelers er in de selectie spelen en welke
spelers er in de recreatieteams terecht komen. De selectieteams worden ingedeeld op basis van
voetbalkwaliteit. Bij de selectieteams kan de voorbereiding op het seizoen worden gebruikt om tot een
definitieve indeling te komen, als er meerdere selectieteams binnen dezelfde leeftijdscategorie zijn.
De indeling van de recreatieteams wordt vooraf aan het seizoen bekend gemaakt en wordt bepaald
op basis van zowel voetbalkwaliteiten, sociale contacten als vraag naar voetbal. Met vraag naar voetbal
wordt bedoeld dat er wordt ingespeeld op de verschillende behoeftes aan voetbal door verschillende
spelers. Zo zullen er spelers zijn die het liefste zo vaak mogelijk trainen en andere spelers willen hun
wedstrijden spelen en hooguit 1 keer in de week trainen.
Voor een gedetailleerde uitleg van dit Voetbaltechnisch Beleidsplan wordt verwezen naar het
Voetbaltechnisch Opleidingsplan 2017-2022. Dat Opleidingsplan dient door jeugdtrainers, jeugdleiders
en HJO te worden gebruikt als handvat voor hun dagelijkse werkzaamheden.
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JEUGDSELECTIE
Bij alle jeugdselectieteams staat het individu centraal. Wanneer het duidelijk is dat een getalenteerde
speler in het hoogste team van een oudere leeftijdscategorie basisspeler kan zijn en het voor zijn
ontwikkeling beter is om in die hogere leeftijdscategorie te gaan spelen, wordt de speler door de HJO
in samenspraak met de desbetreffende trainers van de teams, de speler zelf en zo nodig de ouders van
de speler definitief doorgeschoven. Bij voorkeur gebeurt dit al voor het seizoen. In uitzonderlijke
gevallen kan er ook tijdens het seizoen besloten worden een speler definitief door te schuiven, als het
voor de ontwikkeling van die speler beter is en voldaan is aan de voorwaarde dat hij basisspeler is in
de hogere leeftijdscategorie.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat spelers een team worden teruggezet, als ze zich
minder goed ontwikkelen dan andere spelers en daardoor duidelijk worden ingehaald in niveau. Het
terugzetten van spelers kan altijd, maar is een zorgvuldig proces. Voorafgaand aan het terugzetten
moeten de speler zelf, zo nodig de ouders en het HJO meerdere malen op de hoogte zijn gesteld dat
de ontwikkeling niet aan de verwachtingen voldoet. De Hoofdtrainer van de groep waar de speler in
speelt draagt in samenspraak met het HJO de verantwoordelijkheid van deze beslissing en het
zorgvuldig toepassen van dit proces.
Als er tijdens het seizoen door blessures of andere redenen selectieteams aangevuld moeten worden
vanuit andere selectieteams geldt ook dat er vanuit het individu gekeken wordt. Als het voor de
ontwikkeling van de individuele speler beter is om incidenteel bij een oudere leeftijdscategorie mee te
doen gaat dat belang voor het teambelang van zijn eigen leeftijdscategorie. Als een jeugdspeler in het
1e van de senioren in de basis kan spelen gaat dit altijd voor op meedoen bij het eigen team.
Om kinderen/jongeren het voetbalspel eigen te laten maken is het belangrijk dat er vanaf de JO-8
pupillen een vaste spelintentie gehanteerd wordt. Dit zorgt ervoor dat FC Castricum een eigen voetbal
identiteit krijgt en de selectieteams herkenbaar voetbal spelen.
De selectieteams trainen minimaal twee keer in de week, en zo nodig drie keer. De trainingen zijn erop
gericht om de spelers maximaal te ontwikkelen en uit te dagen binnen de spelintenties van FC
Castricum. Daarom wordt er altijd getraind met een hoge intensiteit. De trainingsstof wordt aangepast
aan het niveau van de groep. Uitdagingen kunnen zitten in technische, fysieke en mentale
vaardigheden en spelbegrip. Na elke training moet een trainer zelfreflectie toepassen en zich de vraag
stellen welke spelers zich ontwikkeld hebben in die training en waarin. Daarnaast moet hij zich
afvragen of de spelers maximaal zijn uitgedaagd.
De jeugdtrainers van de 1e selectieteams zijn in het bezit van een trainersdiploma, minimaal UEFA C
Jeugd. Zij worden ondersteund en begeleid door de HJO om ervoor te zorgen dat zij zelf en hun spelers
zich maximaal ontwikkelen. Zij stellen hoge eisen aan zichzelf en aan hun spelers. Bij voorkeur worden
talentvolle trainers van binnen de club opgeleid en ontwikkeld tot selectietrainers. Voorwaarde is wel
dat zij een trainerscursus gevolgd hebben of bereid zijn die te gaan volgen. Het voordeel van trainers
uit eigen geledingen is dat zij zorgen voor binding binnen de club en op langere termijn beter in staat
zijn de spelprincipes van de club te bewaken.
Het samenstellen van de trainersstaf voor de selectieteams gebeurt door het jeugdbestuur in
samenspraak met de VTC en de HJO die het seizoen zal aansturen waarvoor de trainers worden
aangesteld.
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Hoofd Jeugdopleiding (HJO):
De HJO geeft leiding aan de jeugdtrainers binnen de vereniging en volgt het voetbaltechnisch
beleidsplan van de jeugd. Hierin wordt hij automatisch gesteund door de VTC. Op het moment dat de
HJO wil afwijken van het voetbaltechnisch beleidsplan overlegt hij dat met de VTC, zodat er een breed
gedragen oplossing uitkomt.
De HJO rapporteert en legt verantwoording af aan de jeugdvoorzitter en in samenspraak met het
betreffende commissielid van de VTC. De jeugdvoorzitter, in samenspraak met het betreffende
commissielid van de VTC, voeren periodiek overleg met het HJO en voeren minimaal twee keer per
jaar een voortgangsgesprek met hem.
De HJO heeft ervaring met het trainen/begeleiden van jeugdtrainers. Hij is resultaatgericht, kan zich
goed inleven in verschillende situaties, beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan goed
functioneren in een team en is in staat mensen te binden. Het hoofd Jeugdopleidingen is minimaal in
het bezit van een trainersdiploma op niveau van UEFA-C (TC3).
Beoordeling HJO:
In de winterstop wordt er door de VTC samen met de Jeugdvoorzitter een beoordeling gedaan met de
HJO. De HJO wordt beoordeeld op:
• Ontwikkeling van selectie jeugdtrainers
• Ondersteuning en beter maken van kader (recreatieve trainers en begeleiders)
• Toepassen van spelintenties door jeugdtrainers
• Ontwikkeling van individuele spelers
• Het binden van talentvolle jeugdspelers zodat deze alleen voor een BVO FC Castricum verlaten
• Doorstroming van JO19 spelers naar de selectie
Beoordelingen Selectie Jeugdtrainers:
De Selectie Jeugdtrainers worden minimaal 3x per jaar beoordeeld door de HJO. De selectie
Jeugdtrainers worden beoordeeld op:
• Het continu beter maken en de ontwikkeling van individuele spelers
• Toepassen van spelintenties
• Trainingen geven onder hoge intensiteit
De resultaten van het team zijn nadrukkelijk geen beoordelingscriteria. Op basis van de beoordeling
wordt bepaald of een trainer een nieuw contract krijgt aangeboden voor het volgende seizoen. Dit valt
onder de verantwoordelijkheid van de HJO, jeugdvoorzitter en in samenspraak met het betreffende
VTC-commissielid.
Faciliteiten Jeugdopleiding:
FC Castricum staat voor professionaliteit door de hele club, met als 1 van de doelen de jeugdopleiding
beter maken en zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers in het eerste te hebbe voetballen. Om dit te
bereiken faciliteert FC Castricum het prestatieve jeugdvoetbal met onder andere:
• Opgeleide trainers op de selectieteams (minimaal UEFA C Jeugd of in het eerste seizoen te
behalen)
• Voor trainingen per selectieteam (11-tal) minimaal een half veld, bij voorkeur KGV
• Bij afgelastingen op trainingsdagen gaan selectieteams voor op recreatieve teams om te trainen
op het KGV
• Het sponsoren en aankleden van teams gaat in overleg met de sponsorcommissie.
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JEUGDRECREATIE
Onder jeugdrecreatie verstaat FC Castricum alle niet-selectieteams. De recreatieteams hebben
gelegenheid om te trainen onder leiding van een vrijwillige trainer. Aan de hand van de vraag naar
training is er per team gelegenheid om 1 of 2 keer per week te trainen. Naast de trainingen spelen de
teams hun wedstrijden in het weekend.
Spelers die zich goed ontwikkelen en de behoefte hebben om zich aan te sluiten bij de selectie kunnen
in de gelegenheid gesteld worden om mee te gaan trainen bij een selectieteam of een definitieve
overstap te maken naar de selectie. De Hoofdtrainer van de leeftijdscategorie besluit of het
meetrainen met de selectie akkoord is of niet, op basis van de individuele ontwikkeling van de speler
en het niveau van de speler in vergelijking tot de selectiespelers.
De vrijwillige jeugdtrainers van de recreatie teams krijgen het noodzakelijke materiaal en de nodige
ruimte beschikbaar gesteld vanuit de vereniging. Daarnaast zal er ook begeleiding voor de vrijwillige
jeugdtrainers beschikbaar zijn vanuit de HJO en de vereniging, in de vorm van voorlichtingsavonden
en bijscholingsavonden om deze trainers handvatten te geven voor de trainingen. Hierdoor kan er ook
voor de recreatieteams voldaan worden aan de kernwaarden gezamenlijk, gezellig en professioneel.
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Dispensatie
Indien er fysieke of geestelijke redenen zijn dat een speler in een lagere leeftijdsgroep wil spelen kan
de jeugdvoorzitter in samenspraak met het betreffende VTC-commissielid en het HJO besluiten om
dispensatie te verlenen. Dispensatie kan verleend worden aan selectie- en niet selectiespelers, en
dispensatie wordt toegewezen als dat in het belang van de speler is. Teambelang is speelt hier geen
rol.
Een team zal geen dispensatiespelers bevatten als het door de regelgeving van de KNVB hierdoor niet
kan promoveren. Dit zijn in de regel de 1e jeugdteams die in de A-Categorie spelen. Dit heeft
automatisch tot gevolg dat de speler daardoor in een lager team zal moeten spelen.
Dispensatie B-Categorie wordt automatisch verwerkt in het mDWF, bij opgave team
(mobiel Digitaal Wedstrijdformulier)
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VROUWEN
Vrouwen en meisjes uit Castricum en omgeving worden op dit moment in de gelegenheid gesteld de
voetbalsport op recreatief niveau te beoefenen. Bij twee of meer elftallen in een leeftijdsgroep wordt
gekeken naar de mogelijkheid om op prestatief niveau te gaan voetballen.
FC Castricum streeft ernaar minimaal een damesteam en een meisjesteam per leeftijdsgroep in
competitie te hebben. Een en ander zal getracht te worden bereikt door:
• De vereniging draagt zorg voor voldoende trainers, met voetbalkennis en bij voorkeur ervaring
met het trainen geven aan dames/meisjes
• De vereniging draagt zorg voor voldoende en op dames/meisjes gericht kader (bijv. roze ballen,
“ladies night”, getailleerde kleding, etc.)
• De vereniging draagt zorg voor regelmatige wervingsacties (vriendinnen dag)
• De vereniging draagt zorg voor de aparte kleed- en douche voorzieningen voor dames/meisjes
De uitvoering, bewaking en bijstelling van het beleid voor het meisjes- en vrouwenvoetbal bij FC
Castricum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de coördinator meisjes- en vrouwenvoetbal,
de VTC en Algemeen Bestuur.
De trainers van respectievelijk de meisjes- en vrouwenteams zijn verantwoordelijk voor het verzorgen
van trainingen die gericht zijn op ontwikkeling en verbetering van de voetbalvaardigheden, waarbij dit
voor de meisjes- en vrouwenteams dient aan te sluiten op de spelintenties van FC Castricum.

MEISJES
In principe worden alle meisjes in de categorieën MO13, MO15, en MO17 ingedeeld in meisjesteams.
Bij een uitdrukkelijke wens van de speelster en/of ouder/verzorger om in een jongensteam te worden
geplaatst, wordt dit verzoek beoordeeld en beantwoord door de coördinator meisjes- en
vrouwenvoetbal in overleg met de HJO.
De coördinator meisjes- en vrouwenvoetbal is verantwoordelijk voor de indeling van de meisjesteams,
waarbij er, indien nodig bij plaatsingswens in een jongensteam, in alle stadia van de indeling ook
overleg c.q. afstemming met de hoofdjeugdopleidingen plaatsvindt. Mocht er op enig moment tussen
beide genoemde geledingen verschil van mening zijn over de definitieve indeling, dan neemt de VTC
hierin een beslissing. Evaluatie van het indelingsbeleid zal plaats vinden in december van het
betreffende jaar.
Het recreatieve karakter voor het vrouwenvoetbal is uitgangspunt en de indeling voor de competitie
zal hierop moeten aansluiten; een passend niveau. Dit uitgangspunt zal jaarlijks opnieuw worden
beoordeeld en zo nodig in overleg met de KNVB worden bijgesteld. Voor de meisjesteams (MO13,
MO15 en/of MO17) is het vooral van belang om het plezier te combineren met ontwikkeling van de
voetbalvaardigheden. Dit vraagt om goede begeleiding en training (bij voorkeur is de trainer ook actief
als begeleider/coach) en een gepaste indeling in de competitie.
Faciliteiten meisjes- en vrouwenteams
• Beschikt over een trainer, die minimaal 1x per week een training verzorgt en bij voorkeur
aanwezig is voor de begeleiding op wedstrijddagen;
• Elk team beschikt bij voorkeur over 2 leiders.
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