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Visie dames en meisjesvoetbal Sv Grol. 
 
Inleiding 
 
Het meiden- en damesvoetbal staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Qua sport is dit een van 
de snelst groeiende onderdelen van dit moment.  
 
Ook bij Sv Grol spelen meisjes en zij voelen zich er thuis. In het seizoen 2012-2013 kent de Sv Grol 3 
meisjesteams die in competitieverband spelen: A- en B junioren en E-pupillen. Verder spelen er 
meisjes mee in gemengde teams. Daarnaast is er een damesteam dat in competitieverband speelt. 
 
Waar in het verleden nog sprake was van inspanningen van individuen willen we zorgen dat de 
komende jaren het dames- en meisjesvoetbal binnen de Sv Grol verder integreert en versterkt / op 
een hoger plan komt.  Om dit te bereiken is er een visie op het meiden- en damesvoetbal 
geschreven. 
 
 
De visie! 
 
Sv Grol heeft als doel de jeugd en ouderen de mogelijkheid te bieden de voetbalsport op een actieve 
manier te bedrijven. De SV Grol is een vereniging waar spelers, vrijwilligers en niet spelende leden 
zich prettig voelen en een deel van hun beschikbare tijd met elkaar doorbrengen.  
 
Deze visie moet de leidraad zijn voor het kader van het meisjes- en damesvoetbal voor de komende 
jaren binnen de Sv Grol. Het is beslist geen statisch document en zal aan veranderingen onderhevig 
zijn. Uiteindelijk zal deze visie, in combinatie met bestaande en nog op te stellen visies op het 
jeugdvoetbal binnen de Sv Grol, het toetsingskader zijn voor zowel leiders, trainers, bestuurders en 
overig kader.  
 
Belangrijk is dat zowel de meisjes als de dames de aandacht krijgen die zij verdienen.  Hierbij is het 
van belang om typische problemen die voor meisjes- en damesvoetbal gelden te signaleren en 
daarbij de juiste oplossingen voor te bedenken. Denken in mogelijkheden en niet in moeilijkheden! 
Binnen de Sv Grol is hierop geanticipeerd door de benoeming van een aparte coördinator dames en 
meiden binnen de commissie Opleiding en Vorming en een algemeen lid met taakaccent meiden- en 
damesvoetbal binnen het jeugdbestuur.   
 
Beleidsdoelstellingen van het dames- en meisjesvoetbal de komende periode (5 jaar) 
 

1) SV Grol is de aangewezen voetbalclub voor meisjes en dames die op niveau willen 
voetballen. 

 
2) Uitgangspunt is dat meisjes die het willen en kunnen zo lang mogelijk op prestatief niveau bij 

de jongens blijven spelen.  
       Speelsters in de F-teams spelen gemengd.  

Speelsters vanaf de E krijgen de keuze om in een meisjesteam te spelen of in een gemengd 
team te blijven spelen.  

              Doel is dat ieder meisje op haar eigen niveau en met plezier kan voetballen.  
 
3) Minimaal 1 damesteam speelt in competitieverband. 
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4) Het uitbreiden van het aantal meisjesteams in competitieverband om te komen tot minimaal 
1 team per klasse (A t/m E). Dit betekent logische (leeftijdsgebonden) doorstroming van 
meiden naar een ander meiden- dan wel damesteam. 

 
5) Bij meerdere teams per klasse wordt geselecteerd op vergelijkbare wijze als het 

selectiebeleid bij de jongens. Het selectieteam krijgt daarvoor vergelijkbare faciliteiten als de 
A1, B1, C1, D1 en E1 bij de jongens.  De selectieteams hebben een goede technische 
begeleiding/ondersteuning waardoor het spel op een hoger niveau komt. 

 
6) Het handhaven en zo nodig uitbreiden van continuïteit binnen alle geledingen van de SV Grol 

wat betreft het meiden- en damesvoetbal. 
 
 

ad 1. SV Grol is de aangewezen voetbalclub voor meisjes en dames die op niveau willen 
voetballen 

Er gaat een wervende werking uit van de Sv Grol. Deze moeten we zien uit te bouwen en vast te 
houden voor de werving van meisjes en dames. 
 
 

ad 2. Uitgangspunt is dat meisjes die het willen en kunnen zo lang mogelijk op prestatief niveau bij 
de jongens blijven spelen.  
Speelsters in de F-teams spelen gemengd. Speelsters vanaf de E krijgen de keuze om in een 
meisjesteam te spelen of in een gemengd team te blijven spelen. Doel is dat ieder meisje op haar 
eigen niveau en met plezier kan voetballen.  
 
De meiden blijven zolang als mogelijk bij de jongens voetballen. Hierdoor worden ze kwalitatief 
beter. Anderzijds moeten meiden en dames die niet met jongens samen willen spelen of minder 
prestatief zijn ingesteld zich ook thuisvoelen bij de SV Grol. Meidenteams trekken vaak deze 
meiden aan. De voorkeur gaat uit om hierin een 2 sporenbeleid te voeren:  

 
1) Meiden die het kunnen en willen, spelen in selectieteams met jongens. 

2) Overige meiden spelen in meidenteams.  

Een optie hierbij is om bij de aanmelding de mogelijkheden uit te leggen en te inventariseren 
waar de voorkeur naar uitgaat (of meidenteam of gemengd team). Het doel blijft altijd dat ieder 
meisje op haar eigen niveau en met plezier kan voetballen.  
  
ad 3.  Minimaal 1 damesteam speelt in competitieverband 
In seizoen 2011-2012 is er een aantal dames gestart met een wekelijkse voetbaltraining. Het 
aantal dames heeft zich inmiddels dusdanig uitgebreid dat er vanaf seizoen 2012/2013 gestart is 
met een damesteam in competitieverband. 
 
Ad 4. Het uitbreiden van het aantal meisjesteams in competitieverband om te komen tot 
minimaal 1 team per klasse (A t/m E). Dit betekent logische (leeftijdsgebonden) doorstroming van 
meiden naar een ander meiden- dan wel damesteam. 
 
Om uiteindelijk te zorgen voor volwaardig meiden- en damesvoetbal binnen de SV Grol dient er 
voldoende aanwas vanuit de jeugd te zijn. Om dit te verwezenlijken dient er voldoende capaciteit 
in de jeugd aanwezig te zijn om daadwerkelijk ieder jaar meisjes vanuit de A-jeugd door te laten 
stromen naar de dames. Zo geldt dat uiteraard ook voor de doorstroming van de B naar de A-
jeugd etc.  
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Hoe eerder meisjes instromen hoe beter de basisvaardigheden met betrekking tot voetbal 
ontwikkeld kunnen worden. Hierbij is van belang dat de meiden zoveel mogelijk binnen hun 
eigen leeftijdsgroep en op eigen niveau kunnen spelen en trainen. 
 

Het organiseren van promotieactiviteiten voor meisjes zoals ‘vriendinnendagen’ en ‘instuifdagen’ 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het meiden en damesvoetbal.   
 
ad 5.  Bij meerdere teams per klasse wordt geselecteerd op vergelijkbare wijze als het 
selectiebeleid bij de jongens. Het selectieteam krijgt daarvoor vergelijkbare faciliteiten als de A1, 
B1, C1, D1 en E1 bij de jongens. De selectieteams hebben een goede technische 
begeleiding/ondersteuning waardoor het spel op een hoger niveau komt. 
 
Om te spreken over selectie-elftallen, dienen er in iedere leeftijdscategorie minimaal 2 elftallen 
aanwezig te zijn waardoor selectie binnen die leeftijdscategorie ook echt kan plaatsvinden. De 
komende jaren zal de instroom hiervoor waarschijnlijk nog onvoldoende zijn. 
  
De selectie-elftallen trainen minimaal 2 x per week en dienen zoveel mogelijk door trainers 
getraind te worden die in het bezit zijn van TC 3 jeugd of het jeugdtrainersdiploma van de KNVB. 
Deze trainers krijgen dezelfde faciliteiten als bij de selectieteams van de jongens. 
Geïnteresseerde trainers worden in staat gesteld om de benodigde diploma’s op kosten van de 
vereniging te behalen conform het bestaande beleid van de SV Grol hierin.  
 
Om de talentenontwikkeling verder te stimuleren, is informatie-uitwisseling met een aantal clubs 
in de regio, als Vios Beltrum, Fc Trias, Longa een optie. Dit bevordert de samenhang van het 
meiden-en damesvoetbal in de Achterhoek. 
 
 

ad 6. Het handhaven en zo nodig uitbreiden van continuïteit binnen alle geledingen van de Sv Grol 
wat betreft het meiden – en damesvoetbal 
Gestreefd moet worden om binnen alle geledingen van de Sv Grol het meiden- en damesvoetbal 
te handhaven en zo nodig uit te breiden.  
Het meiden-en damesvoetbal blijft gewoon een ‘voetbalafdeling’ binnen de SV Grol en dient dus 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de jongens- en herenafdeling van de Sv Grol. 
 
 
 
De bovenstaande doelstellingen dienen nog verder uitgebouwd te worden voor de komende 
seizoenen. Hierbij zal dan tevens aangegeven worden welke middelen nodig zijn om deze 
doelstellingen te bereiken. 

 
 
 
 


