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Tekst: Gerjos Weelink

Nieuwe structuur voetbaltechnische ondersteuning

Nieuwe structuur in
het voetballandschap
De KNVB gaat in een nieuwe structuur de verenigingen
voetbaltechnisch ondersteunen. In dit artikel wordt
een overzicht gegeven van die veranderingen en wordt
duidelijk wat dat betekent voor alle amateurvoetbalclubs in Nederland. Hierbij is er met name aandacht
voor de rol van de nieuwe KNVB Technisch jeugdcoördinatoren (KNVB TJC’en).

Lennard van Ruiven is coördinator voetbalontwikkeling bij de KNVB en geeft
leiding aan de KNVB TJC’en binnen deze
nieuwe structuur.

Verankering tussen
breedte en top
Lennard van Ruiven: “Het is de uitdaging dat iedereen in Nederland plezier
aan het voetballen beleeft en zich op
zijn of haar niveau kan ontwikkelen.
Dit is goed voor de breedte van de
voetbalsport, maar hier gaat op termijn
ook de top van profiteren. De KNVB
ziet namelijk een verankering tussen
de breedte en top van het voetballen.
De KNVB TJC zal zich vooral richten op
de technisch jeugdcoördinatoren van
de verenigingen. Deze coördinatoren
richten zich op allerlei voetbaltechnische thema’s binnen hun vereniging
en gaan deze verder ontwikkelen. Zij
zorgen dan ook voor de beleidsvoering
en continuïteit van het technisch beleid binnen de betreffende vereniging.”

Behoeftevragen
Lennard van Ruiven: “De KNVB TJC
werkt vanuit de behoeftevragen die

Verandering in voetballandschap
Met ingang van het huidige seizoen heeft het voetballandschap een behoorlijke verandering ondergaan. Er is een nieuwe functie bij de KNVB in het leven geroepen, namelijk de KNVB TJC en de districtskantoren zijn vervangen
door steunpunten. Waar de KNVB de voorbije seizoenen nog werkte vanuit
zes districtskantoren, zijn voor diezelfde werkzaamheden nu drie steunpunten ingericht (Zwolle, Eindhoven en Zeist). Per steunpunt is er weer een
onderverdeling gemaakt in drie regio’s. Zo ontstaan er negen regio’s in het
land, waarbij er in elke regio een KNVB TJC actief is. Naast deze negen KNVB
TJC’en zijn er ook nog vier KNVB TJC’en gericht op meisjes-/vrouwenvoetbal.
Deze werken ook verdeeld over de steunpunten. Zij zullen zoals in het beleid van de KNVB opgenomen richting geven aan het focusgebied meisjes en
vrouwenvoetbal. Deze voetbaltechnische functies werken nauw samen met
andere medewerkers van de KNVB, te noemen verenigingsadviseurs (VA),
medewerkers competitie en arbitrage.
Gezamenlijk hebben zij als doel de vereniging in al haar facetten zo goed mogelijk te ondersteunen.
In deze afbeelding is het Nederlandse
voetballandschap verdeeld over de drie
steunpunten van waaruit de KNVB de
clubs via TJC’en en VA’s gaat helpen.
Steunpunt Zwolle = oranje
Steunpunt Eindhoven = wit
Steunpunt Zeist = grijs

leven bij de verenigingen, maar zijn
ook continu proactief op zoek naar
kansen. Deze kansen liggen in demografische ontwikkelingen, samenwerkingen en kennisdeling met onder
andere gemeentelijke instanties,
betaald-voetbalorganisaties en het
onderwijs.

Dit alles heeft als doel om de verenigingen vitaler te maken.”

Samenwerking
Lennard van Ruiven: “Deze voetbaltechnische onderwerpen kunnen
middels één-op-één trajecten en/of
clusterbijeenkomsten in de eigen regio
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plaatsvinden. Daarnaast worden er
diverse themabijeenkomsten georganiseerd. In alle gevallen is samenwerking belangrijk, want de KNVB TJC
komt niet voorzeggen hoe het moet.
Hij treedt op als expert, maar uiteindelijk zal de club na de samenwerking
met de KNVB TJC zelfstandig verder
moeten kunnen.”
Paul Koster is als KNVB TJC actief in de
gebieden 11 en 12. Dit seizoen helpt hij bij
vv Arnemuiden om een jeugdbeleidsplan
te ontwikkelen.
Paul Koster: “vv Arnemuiden is op een
gegeven moment zelf naar de verenigingsadviseur gestapt met de vraag
of ze geholpen konden worden bij het
verder ontwikkelen van het jeugdbeleidsplan. De doorstroming vanuit de
jeugd naar het eerste elftal is bij hen
een aandachtspunt en daar willen ze
gestructureerder aan gaan werken.
Vervolgens zijn wij met die club om
de tafel gaan zitten en hebben gekeken in welke vorm we ondersteuning
konden bieden. We gaan daarbij vooral uit van de vraag wat de club zélf wil

Steunpunt Zwolle (oranje)

en kan. Hoe doen jullie het nu en hoe
zou het nog beter kunnen? We gaan
daarbij niet vertellen hoe het moet,
maar werken samen en gaan met de
mensen op de club zorgen dat er na
dit seizoen een basis ligt waarmee ze
zelf volgend seizoen verder kunnen.”
Jaco Moerdijk is vanuit vv Arnemuiden
nauw betrokken bij de ontwikkeling van
het jeugdbeleidsplan.
Jaco Moerdijk: “In het begin van het
seizoen kregen we een e-mail van
Liesbeth Kole, met de mededeling dat
ze onze verenigingsadviseur is. Dit
bericht kwam in een periode waarin
we zelf constateerden dat ons jeugdbeleidsplan bij lange na niet meer
up-to-date was. Tegelijkertijd was er
binnen de club wel behoefte om bepaalde zaken goed op papier te zetten
en daarmee ook te borgen, omdat we
daardoor helder krijgen hoe we gaan
werken. Als we afspreken dat we over
een aantal jaar op een bepaald niveau
willen spelen, wat is er dan in de weg
daar naartoe van belang? Zowel op organisatorisch als op voetbaltechnisch

vlak? Door met Liesbeth en Paul in gesprek te gaan, worden we geprikkeld
om te kijken wat we precies willen en
hoe we dat willen. We krijgen handvatten aangereikt waar we vervolgens
zelf weer mee aan de slag kunnen.
Paul deelt vanuit zijn rol als KNVB
TJC de nodige ervaring met ons, maar
uiteindelijk moet het jeugdbeleidsplan
wel óns product worden. De komende
maanden maken we vervolgafspraken, zodat we samen kijken of we op
de goede weg zijn.”

Regio-indeling
Lennard van Ruiven:
“In elk steunpunt
is een aantal KNVB
TJC’en actief. Onderstaand schema geeft
een overzicht van deze
TJC’en, met achter
hun naam een nummer. Dit nummer correspondeert met het
werkgebied dat aangegeven is op de landkaart. Op die manier
weten clubs welke KNVB TJC in hun gebied actief
 is.”

Steunpunt Eindhoven (wit)
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Steunpunt Zeist (grijs)
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Gerard Molenaars (gebied 1 + 2)
Ab van der Velde (gebied 3 + 4)
Peter van Amstel (gebied 5 + 6)
Alied Schuiringa (KNVB TJC m/v)
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Paul Stijnen (gebied 7 + 8)
Ton Seuntjens (gebied 9 + 10)
Paul Koster (gebied 11 + 12)
Maurice Voerstermans (KNVB TJC m/v)
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9: René van Baren (gebied 13 + 14)
10: Eric Treling (gebied 15 + 16)
11: Marco Neuvel (gebied 17 + 18)
12: Aart Korenhoff (KNVB TJC m/v)
13: Roos Brouwer (KNVB TJC m/v)
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