
MEERJARENBELEID  s.v.D.F.S. 

Hieronder  volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. 

Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. 

In het eerste seizoen is het kader ingevuld met gediplomeerde trainers of trainers die hebben 

aangegeven hiervoor een cursus te willen volgen. Daarnaast hebben we veel spelers die in het 

verleden de vereniging hebben verlaten,  benaderd en gedeeltelijk met succes terug gehaald naar 

onze vereniging. 

Technische visie en doelstellingen voor de komende 4 jaren: 

s.v.DFS hanteert als visie in het kader van het technisch beleid als uitgangspunt de twee P’s van 

Plezier en Presteren. Bij de recreanten zal de P van Plezier belangrijker zijn, terwijl bij 

deselectieteams naar een goede balans gezocht wordt tussen beide. Eén ding staat vast; dat beide 

P’s voor iedereen binnen de vereniging uitgangspunt moet zijn. De vereniging voert een herkenbaar 

beleid waarin de visie, breed gedragen wordt. 

Technische visie bestaat uit: 

- Er wordt een duidelijk opleidingstraject vastgelegd voor de jeugd met daaraan gekoppelde 

gespecificeerde trainingen per leeftijdsgroep; 

- Verzorgd, herkenbaar voetbal bij voorkeur aanvallend, dominant en initiatiefrijk in bij voorkeur 

1:4:3:3 systeem; 

- Het spel gaat gepaard met een goede wedstrijdinstelling, een winnaarsmentaliteit en 

onverzettelijkheid; 

- Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, maar het bovenstaande principe blijft primair. Er mag 

vanaf geweken worden, dit als bijdrage in de ontwikkeling van de (jeugd) voetballer; 

- Individueel belang gaat in principe voor het teambelang in de opleidingsfase 

(resultaatondergeschikt) 

Doelstellingen: 

Om onze visie te verwezenlijken is het allereerst belangrijk vanuit deze visie een aantal concrete 

doelstellingen te formuleren. Voor de komende vijf jaar hanteren wij dan ook de volgende 

doelstellingen, waarbij het scheppen van voorwaarden om iedere individuele speler zijn of haar top 

te laten bereiken als leidraad dient. 

Doelstellingen prestatieve teams: 

Uitgangspunt is het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen 

(van jeugd tot senioren) om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. 

Dit betekent concreet de volgende doelstellingen voor de prestatieteams: 



1) Het eerste elftal moet minimaal een aantrekkelijke tweedeklasser zijn, waarbij meegedaan wordt 

om de periodetitels; 

2) Het tweede elftal speelt minimaal in de bovenste regionen op reserve tweede klasse niveau. 

3) Het derde elftal wordt momenteel nog niet gezien als prestatieteam. De komende jaren willen wij 

hier wel naar toegroeien door het derde elftal als kweekvijver voor de 1e en 2e selectie te laten 

functioneren, aangevuld met geroutineerde spelers. Het derde elftal speelt minimaal op reserve 

vierde klasse niveau, maar komt bij voorkeur uit in de reserve derde klasse; 

4) De standaardjeugdteams komen minimaal uit op tweede klassenniveau. Bij de F-jeugd gaat 

prestatie niet ten koste van alles. Praktische en sociale aspecten worden meegewogen bij de 

indeling. Centraal staat het kennis maken met het voetbal; 

5) Het opleiden en aannemen van kwalitatief goede trainers en begeleiders; 

6) Gestructureerd de werkwijze op technisch gebied vastleggen 

7) Voorwaarden scheppen om iedere individuele speler zijn/haar top te laten bereiken. 

 

Doelstellingen recreatieve teams: 

 

1) Recreatieve voetballers op een zo aangenaam mogelijke wijze te laten functioneren 

opprestatief/recreatief niveau; 

2) Het voldoende opleiden van goede trainers en begeleiders; 

3) De komende jaren nemen wij met minimaal zeven herensenioren teams deel aan de competitie, 

waarbij binnen de teams het verenigingsbelang voorop staat; 

4) Het damesvoetbal bouwen wij de komende jaren verder uit door allereerst meisjesvoetbal te 

stimuleren  

Deze doelstellingen worden zoveel mogelijk gerealiseerd met eigen opgeleide spelers en kader. 

Daarnaast staan wij vanuit onze regionale uitstraling open voor spelers die zich aanmelden bij onze 

vereniging. 

Wat is daar voor nodig: 

1) Een goed opleidingstraject, aantrekkelijke nevenactiviteiten en goede verantwoorde begeleiding 

door kaderleden vormen de basis voor een aantrekkelijk lidmaatschap van onze vereniging; 

2) Op het gebied van de voetbalsport heeft de jeugdafdeling het streven naar een groot aantal 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen en jongeren in de club. Het jeugdvoetballeerproces 

staat daarbij centraal. Het gaat immers steeds om het voetbalspel, waarbij de vereniging 

verantwoordelijk is om voorwaarden te creëren en om ervoor te zorgen dat de jeugd het voetbalspel 



speelt, het voetbalspel leert en plezier beleeft aan het voetballen. Voor de senioren gelden de 

bovengenoemde aspecten in aangepaste vorm. 

3) Plezier en innerlijke motivatie zijn voorwaarden om spelers op te kunnen leiden en binnen hun 

mogelijkheden optimaal te laten presteren. 

Jeugdvoetballeerproces sv DFS: 

Mini pupillen: 

Vaardigheden - Balvaardigheid en spelplezier 

Spelsysteem  nog niet 

F pupillen: 

Vaardigheden: Balvaardigheid en spelplezier, balgretigheid, individuele acties richting doel en 

techniektraining 

Spelsystemen: Posities leren ervaren 

E pupillen:         

Vaardigheden: Balvaardigheid en spelplezier, balgretigheid, individuele acties richting doel en 

techniektraining, strak samenspel over korte afstand(passing,  driehoekjes en bal laag. 

Spelsystemen: Met de punt naar voren of naar achter. (extra verdediger of aanvaller 

 

D pupillen: 

Vaardigheden: Balvaardigheid en spelplezier, balgretigheid,  individuele acties richting doel en 

techniektraining,  strak samenspel over korte afstand(passing,   driehoekjes en bal laag. 

 Positiespel op basis van 1 tegen 3 of 4 tegen 3. Ruimte gebruik, onderlinge coaching, 

 Spelen op balbezit en omgaan met tegenstander. Coördinatie en techniektraining 

 Spelsystemen: 1:3 en 4:3 

C junioren:        

Vaardigheden: Balvaardigheid en spelplezier, balgretigheid, individuele acties richting doel en 

techniektraining, strak samenspel over korte afstand(passing,   driehoekjes en bal laag.  

 Positiespel op basis van 1 tegen 3 of 4 tegen 3 

 Ruimte gebruik, onderlinge coaching, 

 Spelen op balbezit en omgaan met tegenstander 

 Coördinatie en techniektraining 



 Tactisch inzicht, omschakeling van verdediging/aanval 

 Tempowisselingen, spelhervattingen 

 Inspelen op ontwikkelingen in wedstrijd 

 Spelsystemen: 1:4:3:3 

 B junioren: 

Vaardigheden: Balvaardigheid en spelplezier, balgretigheid,  individuele acties richting doel en 

techniektraining,  strak samenspel over korte afstand(passing,   driehoekjes en bal laag.  

 Positiespel op basis van 1 tegen 3 of 4 tegen 3 

 Ruimte gebruik, onderlinge coaching, 

 Spelen op balbezit en omgaan met tegenstander 

 Coördinatie en techniektraining 

 Tactisch inzicht, omschakeling van verdediging/aanval 

 Tempowisselingen, spelhervattingen 

 Inspelen op ontwikkelingen in wedstrijd 

 Snelle positiewisselingen, lange pass , kopvaardigheid 

 Spelsystemen: 1:4:3:3 

 A junioren: 

 Vaardigheden: Balvaardigheid en spelplezier, balgretigheid, 

 individuele acties richting doel en techniektraining,  strak samenspel over korte afstand(passing,       

driehoekjes en bal laag.  

Positiespel op basis van 1 tegen 3 of 4 tegen 3 

 Ruimte gebruik, onderlinge coaching, 

 Spelen op balbezit en omgaan met tegenstander 

 Coördinatie en techniektraining 

 Tactisch inzicht, omschakeling van verdediging/aanval 

 Tempowisselingen, spelhervattingen 

 Inspelen op ontwikkelingen in wedstrijd 

 Snelle positiewisselingen, lange pass ,  kopvaardigheid 



 Persoonlijke effectiviteit, winnaarsmentaliteit 

 Tactische omschakeling tijdens wedstrijd 

Spelsystemen: 1:4:3:3 

De spelers worden gevolgd door middel van het spelersvolgsysteem, zodat het niveau van de spelers 

en hun ontwikkeling kan worden bijgehouden. Er zal worden gekeken of er een toetsmoment moet 

komen en op welke manier dit dan moet gebeuren. 

Er zal op een centrale plaats in de bestuurskamer komen waar oefenstof kan worden gepakt voor de 

diverse leeftijdsgroepen. Er zal ook worden verwezen naar internetsites. 

  

Het streven voor het seizoen 2011-2012 is om elke leeftijdsgroep extra techniektrainingen te laten 

volgen.   


