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Bij Altior leeft de behoefte om zowel voor de jeugdafdeling als voor de A-selectie en overige senioren een 
document te hebben waarin de organisatorische en voetbaltechnische richtlijnen duidelijk omschreven 
staan. 

Dit document,beleidsplan geheten, bestaat uit: 
1. De omschrijving hoe de technische commissie jeugdvoetbal en het technisch 
   kader met elkaar samenwerken en welke taken en verantwoordelijkheden de 
   betrokkenen hebben.  
2. Het kader voor de jeugdtrainingen.  

Voor de goede orde: het damesvoetbal (wedstrijden op zaterdag) is hier ook in ondergebracht en 
gekoppeld aan de meisjesafdeling. 

In lijn met het in april 2009 door het Altior hoofdbestuur vastgestelde document “visie en missie” geldt ook 
voor de jeugdafdeling: 
Visie: 
Prestaties van de jeugdselectieteams zijn belangrijk, maar er is ook aandacht voor de overige, 
recreatieve, jeugdteams en de vrijwilligers. Altior streeft daarbij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid 
van alle leden en vrijwilligers binnen de vereniging. 
Missie: 
Altior is een levende dorpsvereniging, waar iedereen trots op is, waar iedereen zich betrokken en 
thuisvoelt en waar iedereen respect heeft voor elkaar, de club en haar omgeving. Plezier en prestatie 
gaan bij Altior hand in hand. De sleutel tot succes ben je zelf. 
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Normen en waarden binnen voetbalvereniging R.K.S.V. Altior

Dit document is voor iedereen die bij Altior actief of aanwezig is: spelers, leiders en trainers, bestuur en 
kader, maar ook alle bezoekers die een team komen aanmoedigen, ouders, begeleiders, sponsoren. Wij 
allemaal herkennen ons in hieronder genoemde simpele, maar zeer belangrijke gedragsregels. Wij 
allemaal onderschrijven die gedragsregels en houden ons er aan.  
Uitgangspunt is de missie van Altior:  

Altior is een levende dorpsvereniging, waar iedereen trots op is, waar iedereen zich betrokken en 
thuis voelt en waar iedereen respect heeft voor elkaar, de club en haar omgeving. Plezier en 

prestatie gaan bij Altior hand in hand. 
 De sleutel tot succes ben je zelf. 

De gedragsregels  die wij hiervoor hanteren en respecteren zijn: 

1.Bezoekers: ouders van spelende leden, supporters en begeleiders van bezoekende teams

• ALLE  bezoekers hebben respect voor de wedstrijdleiding en geven daarin het goede 
voorbeeld: langs de lijn wordt niet gescholden. Als dat wel gebeurt, spreken we de betrokkene 
daar op een nette manier op aan. 

• ALLE  bezoekers en gebruikers van de accommodatie  hebben respect voor de eigendommen 
van Altior: de begeleiding van bezoekende teams ziet er op toe dat kleedkamers enz. schoon en 
onbeschadigd worden achtergelaten. 

2. Spelers 

• ALLE spelers respecteren de beslissingen van de wedstrijdleiding: boos zijn mag, maar er wordt 
niet gescholden of fysiek geweld gebruikt.  

• Spelers van Altior respecteren de beslissingen van de eigen leiding: trainer, begeleider, eigen 
grensrechter.  

• Spelers van Altior  gaan niet in op provocerend gedrag van tegenstanders, maar corrigeren daarin 
ook de eigen teamspelers.  

• Spelers van Altior geven zowel voor als na de wedstrijd ALTIJD  de wedstrijd de wedstrijdleiding 
en de tegenstander een hand. We zijn hierin een voorbeeld voor anderen.  

• Spelers van Altior coachen elkaar op een positieve wijze: stimuleren, complimenteren, inspireren. 
We accepteren fouten van de ander zonder morrren. We zijn hierin een voorbeeld voor elkaar 
en voor anderen.

3.  Leiders en trainers

• …geven actief het voorbeeld in het uitdragen van onze normen en waarden. Deze zijn dan 
ook een vast onderdeel van de contactmomenten tussen team/spelers en leiders of trainers.  

• … zijn helder en consequent  in hun uitleg naar de spelers over afspraken, trainingsresultaat, 
opstellingen en invalbeurten. Afspraak is afspraak.  

• …zijn redelijk in de omgang met hun spelers, ouders en andere betrokkenen: de wensen binnen 
de huidige maatschappij zijn anders dan voorheen.  

• … gedragen zich fatsoenlijk in woord en gebaar. Er wordt niet gescholden of onnodig 
geschreeuwd, praten niet met anderen over spelers  (tenzij binnen kaderafspraken),  

• …realiseren zich dat zij bij de jeugd een opvoedende verantwoordelijkheid hebben. Kinderen 
hebben leiding nodig die zij kunnen vertrouwen, door beschermd worden en kunnen respecteren. 



4. Bestuurders en kader

• ...geven actief het voorbeeld in het uitdragen van onze normen en waarden.  

• …spreken elkaar en anderen actief aan over de te hanteren gedragsregels: we vragen aandacht 
voor en maken mensen bewust van de bij Altior gebruikelijke normen en waarden.  

5.Verenigingsscheidsrechters

• … geven actief het voorbeeld in het uitdragen van onze normen en waarden. 

• ...zijn consequent in de toepassing van de wedstrijdregels  met gevoel voor de geest van de 
wedstrijd.  

• …dragen de gedragsregels in woord en gebaar uit: respecteren spelers  en begeleiders en 
hebben daarbij gevoel voor emoties, zolang deze binnen de normen en waarden van Altior 
passen. Is dit niet zo dan spreken zij betrokkenen daar op rustige en nette wijze aan.  

• …maken vooraf aan de wedstrijd afspraken met leiders, grensrechters en eventueel  aanvoerders 
over de wedstrijd. Daarbij vragen zij altijd en expliciet aandacht voor de gedragsregels.  
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De Technische Commissie (TC) van Altior bestaan uit:  
  

• Angelo Valentijn F-E-D-C-B-A junioren 

• Andor v. Velzen A-Selectie/ A junioren 

• Kim van der Pijl  Dames en Meisjes 

• Frans Bocxe A-selectie en overige senioren     

Daarbij zijn er binnen de jeugd/ dames en meisjes afdelingen nog de coördinatoren per leeftijd groep. 
Deze hebben een controlerende functie. Hier zullen de in het beleidsplan opgestelde richtlijnen als 
uitgangspunt worden genomen. 

De TC binnen de Altior jeugd geeft het beleid aan,en zal er in samenwerking met de trainers en leiders 
voor zorgen dat het beleidsplan goed wordt uitgevoerd.  

De leeftijd coördinatoren (LC) houden de TC op de hoogte of de inhoud van de trainingen goed is, en 
begeleiding in orde is. Is de oefenstof van een trainer niet goed, dan zal de verantwoordelijke coördinator 
moeten ingrijpen door dit met de betrokken trainer  te bespreken. Samen zullen ze de problemen gaan 
oplossen, de trainer krijgt aanwijzingen en wordt voorzien van de juiste oefenstof. 

Van groot belang is een goede communicatie tussen alle personen die met het uitvoeren van het 
beleidsplan te maken hebben.  
De leeftijd coördinatoren zijn als trainer aanwezig bij trainingen en wedstrijden van het standaardteam 
maar ook regelmatig bij trainingen en wedstrijden van de overige teams in de leeftijdscategorie waarvoor 
ze verantwoordelijk zijn. De technisch coördinatoren hebben overleg met betrokkenen binnen betreffende 
leeftijdscategorie over de gang van zaken, in het veld (manier van spelen) en de zaken in de organisatie 
buiten het veld. 

De LC zal de ontwikkelingen doorgeven aan de TC. 
Op deze manier zal er een duidelijke manier van werken zijn binnen de vereniging. 

De TC heeft de volgende taken: 

1. Het toezicht houden op het goed functioneren van de technische staf binnen de gehele vereniging, 

    zoals trainers, begeleiders, verzorgers, etc. 
2. Zorgen voor een teamindeling van de teams in zijn of haar lettergroep en dit afstemmen met de trainers 
3. Zorgen voor voldoende, geschikte trainers 
4. Opleiden van de benodigde trainers  
5. Beschikbaar stellen van oefenstof voor de trainers
6. Begeleiden, evalueren en bijstellen van het beleidsplan 
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De leeftijd coördinator (LC) 
De leeftijd coördinator is aangesteld door de TC  en moet: 
- goede contacten leggen met trainers en leiders 
- zorgvuldig omgaan met wat er naar “buiten” wordt gebracht over besluiten en nieuwe indelingen 
- erop toezien dat het beleidsplan goed wordt uitgevoerd 
- lid zijn van Altior 

Taken en verantwoordelijkheden: 
1. Het ontwikkelen en het bijsturen van het beleidsplan en dit per jaar evalueren met de TC. 
2. Samen met de TC controle uitvoeren op de naleving van het beleidsplan. 
3. Coördineren van de teamindeling van de jeugdteams met in samenwerking met TC en trainers. 
4. Het regelmatig bezoeken van wedstrijden en trainingen. 
5. Het organiseren van periodiek overleg met de TC over de voortgang per lettergroep. 
6. Het onderhouden van contacten met overige lc leden,trainers en commissie jeugdzaken. 

De leeftijd coördinatoren (A,B,C,D,E,F en de meisjes/dames): 

De leeftijd coördinatoren zijn er voor elke leeftijdscategorie. 
Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de spelers, leiders en trainers bij voetbaltechnische zaken. 
Alle voetbaltechnische zaken die gebeuren gaan via hem/haar, besluiten van het bestuur gaan via de TC 
naar hem/haar, als er problemen met een speler zijn of problemen met teamindelingen enz, voor al dat 
soort zaken is de TC het aanspreekpunt. 

Op zijn/haar beurt zal de leeftijd coördinator eerst zelf de eventuele problemen oplossen, en de besluiten 
van de technische commissie of bestuur doorgeven. Mocht de leeftijd coördinator er niet uitkomen dan zal 
hij/zij de TC inschakelen die de juiste actie zal ondernemen. 
Heb je als leider/trainer problemen, dan ga je eerst naar de leeftijd coördinator van jouw team, bespreekt 
de problemen en probeert dat met elkaar op te lossen. 

De leeftijd coördinator zal letten op de inhoud van de trainingen en zo nodig aanpassingen doen om de 
inhoud van de training te verbeteren. Ook zal hij erop toezien dat de begeleiding goed is en het coachen 
op een goede manier gebeurt. Het coachen van een jeugdteam is erg belangrijk om het leerproces en het 
spelplezier te vergroten: als trainer moet je dat altijd in de gaten houden. 

Als trainer/coach ben je positief aanwezig. Schelden en vloeken hoort daar niet bij: de leeftijd  coördinator 
zal ook hier opletten en zo nodig ingrijpen.  

Als leeftijd coördinator hou je de ontwikkeling van de spelers in de gaten en praat daar regelmatig met je 
trainers over. Komen er in het seizoen nieuwe spelers bij, dan zal de coördinator aan de hand van enkele 
trainingen en een aantal (oefen)wedstrijden een voorstel tot indeling van spelers voorleggen aan de TC, 
natuurlijk in goed overleg met de overige trainers.  



De leeftijd coördinatoren zorgen voor: 

1. De teamindeling van de teams binnen zijn of haar leeftijdgroep 
2. Communicatie tussen de trainers en leiders van zijn of haar leeftijdgroep 
3. Periodiek overleg met de overige trainers van zijn of haar leeftijdgroep 
4. Oplossen van kleine problemen 
5. Ontwikkelingen van de individuele spelers en van de teams bijhouden 
6. Vóór het eind van ieder seizoen in kaart brengen van de trainers die voor het nieuwe seizoen 

    beschikbaar zijn 
7. Vóór het eind van het seizoen een voorlopige indeling maken en die aan in de technische commissie 

    voorleggen 

De jeugdtrainers

Als jeugdtrainer ben je spelers aan het opleiden.  

Je doelstelling is afhankelijk van leeftijd en de kwaliteit van de spelers.  
In hoofdstuk 9 staan aanwijzingen die je kunt gebruiken voor je training en waaraan een goede training 
moet voldoen. 

Je taken als trainer zijn: 
1. Verzorgen van trainingen voor het team, inclusief voorbereiding 
2. Bijwonen van, en participeren in, bijeenkomsten voor trainers 
3. Zorgen voor het materiaal (overdragen aan een andere trainer of opruimen) 
4. Toezien dat er wordt gedoucht en de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. 
5. Proberen op de wedstrijddagen bij enkele wedstrijden aanwezig te zijn. 
6. Bewaak onze normen en waarden 

. 
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De teams zullen worden ingedeeld op sterkte, dus een speler komt te spelen op zijn of haar niveau. 
De leeftijd van een speler bepaalt in welke leeftijdsgroep hij of zij komt te spelen. Bij de indeling zal daar 
goed naar gekeken worden. 

Wanneer een speler zich zo heeft ontwikkeld dat hij of zij een leeftijdsgroep hoger zeer goed aankan, 
zal dit in eerste instantie besproken worden met de betrokken leden van de technische commissie. 
Hieruit volgt een advies aan het bestuur. 
Wanneer het bestuur dit advies opvolgt, zal worden besproken met de betrokken speler of speelster en de 
ouders. Waarna de beslissing volgt. 

De LC zal aan de hand van de trainingen en wedstrijden de selectieteams samenstellen.  
Daarnaast zal bij het samenstellen van de overige teams ook naar andere aspecten gekeken worden. 
Denk hierbij aan zaken als: leeftijdsgenoten of vrienden/vriendinnen bij elkaar, etc. 

Iedere speler die in aanmerking komt voor een selectie team zal daarvoor worden uitgenodigd. Wil hij/zij 
liever niet dan is dat geen probleem: dan zal die speler in een lager team opgesteld worden.  
Natuurlijk zullen we iedere speler motiveren om op het hoogste niveau te spelen, maar om in het selectie 
team te spelen zijn er een paar verplichtingen, zoals bijvoorbeeld 2x trainen per week. 

Met deze manier van indelen willen we bereiken dat iedere speler zich op zijn of haar niveau beter en 
sneller kan ontwikkelen. Ook zal blijken dat spelers in de lagere teams zich beter zullen ontwikkelen als ze 
worden ingedeeld bij spelers van hun niveau, in wedstrijden blijkt gewoon dat de beste spelers de bal vele 
malen vaker hebben en dat remt de ontwikkeling van de iets mindere speler. 

Spelen op zijn of haar niveau zal voor iedere speler uiteindelijk beter zijn en meer plezier voor allemaal 
opleveren. Trainers en leiders regelmatig met elkaar praten over de ontwikkeling van de spelers. Tijdens 
de winterstop zal een evaluatie plaatsvinden. Dat kan opleveren dat een speler of speelster met een 
hoger team mag meetrainen of daar in de loop van het seizoen in komt te spelen. Ook dat zal in 
samenspraak met de  trainers gebeuren onder leiding van de leeftijd  coördinator van die leeftijdgroep  
dit geld ook voor de  meisjes en dames elftalen 

Keepers 

Het is belangrijk om keepers, gezien hun unieke positie binnen een voetbalteam, goed te begeleiden.  
Wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende keepers zijn om alle teams daarvan te voorzien.
De jeugdkeeper heeft naast de normale teamtraining ook een aparte keeperstraining nodig.  
Binnen de vereniging is er een aparte keeperstrainingsafdeling, waarvoor een hoofd-keeperstrainer 
verantwoordelijk is.  
Met hem/haar kunnen de leeftijd coördinatoren contact opnemen om specifieke op het keepen gerichte 
onderwerpen te bespreken. 
De keeperstraining zal worden gegeven in niet te grote groepen zodat er veel aandacht voor iedere 
keeper is. Het is dus noodzakelijk dat er voldoende trainers zijn. De training zal voor iedere leeftijdsgroep 
anders moeten zijn. Een goede techniek zal een basis zijn, leren om mee te voetballen is iets wat steeds 
belangrijker wordt, dus ook veel aandacht van de trainer vraagt. 
Eens per jaar worden er via de KNVB keepersdagen georganiseerd. Altior ziet graag dat de Jeugdkeepers 



hieraan mee doen.  
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Het selecteren van spelers op hun niveau wordt met grote zorg gedaan. We selecteren omdat we de 
doelstelling hebben om het niveau van Altior te verhogen zodat de betere spelers in de selectie komen te 
spelen. Om goed te kunnen selecteren zullen trainers ervoor zorgen dat ze goed op de hoogte zijn van de 
kwaliteiten van de spelers. Iedere coördinator/ trainer zal erop moeten letten hoe een speler zich 
ontwikkelt. 

We zijn dus het hele jaar bezig om vooruit te kijken om een zo goed mogelijk oordeel te kunnen geven 
over alle spelers.  
Aan het eind van elk seizoen gaat de LC in overleg met zijn trainers en leiders een voorlopige indeling 
maken voor het nieuwe seizoen,en legt dat voor aan de T.C .  

Binnen de technische commissie worden de teamsamenstellingen besproken. Daarna volgt het advies 
aan bestuur om de teams op die manier in te delen. 

De doelstelling is om iedere speler veel plezier in het voetballen te laten hebben. 
Door spelers op hun niveau te laten spelen zullen de spelers met wat mindere kwaliteiten zich beter 
ontwikkelen doordat ze meer balcontacten in de wedstrijden en op de trainingen hebben. 

De praktijk leert ons dat wanneer er in een team bijvoorbeeld vijf heel goede spelers zijn en er spelers zijn 
die duidelijk minder ver in hun ontwikkeling zijn, deze betere spelers vaak stil zullen staan in hun 
ontwikkeling omdat ze eigenlijk hoger moeten spelen. 
De minder ontwikkelde speler zal juist minder leren omdat de betere spelers alles naar zich toe halen. 
(veel meer balcontact, bepalende positie in de opstelling enz.) 
Door te selecteren zal dat minder vaak gebeuren en het plezier van beide soorten spelers vergroten! 
Aan het einde van ieder seizoen zal er door de technisch commissie een evaluatie plaatsvinden. We 
zullen dan moeten kijken of we wel goed hebben geselecteerd en wat er kan worden veranderd om het te 
verbeteren.  
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1. Doel 

Selecteren is onderdeel van het beleidsplan van de voetbalvereniging Altior. Selectie richt zich op de 
optimale voetbalontwikkeling van de speler, zowel fysiek als mentaal. De selectie vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de Technische commissie. Selectie en de daaruit volgende teamindeling voor 
alle jeugdspelers wordt primair ingegeven door het geboortejaar van de 
betrokken speler (KNVB schema), en vervolgens door diens voetbalkwaliteiten, techniek, inzicht, 
inzet, fysieke en mentale ontwikkeling en speelpositie. Bij Altior wordt geselecteerd in de gehele 
jeugdafdeling, startend bij de 1ste jaars F-pupillen. 

2. Planning 

De planning voorziet in een aantal stappen, die hierna worden beschreven. 

clusteren namen op leeftijd en categorie – eind november 

Eerste stap is het opmaken van namenlijsten volgens de criteria van het volgende seizoen. Hieruit 
volgt een clustering van alle spelers, louter op leeftijd en zonder inzicht in het feit of de speler het 
volgende seizoen nog lid is. 

beoordelings- en indelingsronde coördinatoren – Januari/ Februari 

Alle LC’s wordt gevraagd voor hun huidige teams in overleg met de trainers per speler een indicatie te 
geven van diens vaardigheden, gedrag, inzet en inzicht en potentie. Tevens wordt hen gevraagd per 
speler een voorstel te doen voor indeling in een team voor volgend seizoen.  

overlegronde vaststelling en verantwoording concept indeling technische commissie 

Op grond van de verkregen informatie uit de beide vorige ronden, wordt door de coördinatoren een eerste 
concept indeling op per lettergroep voor het nieuwe seizoen gemaakt. De coördinatoren presenteren per 
leeftijdscategorie de conceptindeling in de technische commissie en geeft waar nodig per speler 
toelichting op selectie en indeling, zoals die tot stand is gekomen. 

oefenwedstrijden 

In goed onderling overleg organiseren de coördinatoren en de wedstrijdsecretaris een 
beperkt aantal oefenwedstrijden om de voorlopige papieren indelingen in de praktijk te kunnen 
beoordelen.  

berichtgeving ouders en spelers  

De technische commissie en het bestuur stemmen af op welke wijze de ouders en de spelers worden 
geïnformeerd over de voorgenomen indeling
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Standaardregels voor het handelen bij tekort aan spelers. 

Een standaardteam bestaat minimaal uit 12 spelers 
. 
Bij een tekort aan één speler wordt het standaardteam aangevuld met een speler van het onderliggende 
team in de leeftijdscategorie (bijv. C1 haalt uit C2) 

Bij een tekort aan meer spelers wordt 2
e
 en eventueel volgende spelers uit het standaard team van de 

leeftijdscategorie er onder (bijv. B1 haalt uit C1)  

De 2
e
 teams worden aangevuld met spelers uit het 2

e
 team van de leeftijdscategorie er onder. (bijv. A2 

haalt spelers uit B2) 

Als er een team rust heeft of bij afgelastingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van spelers van dat 
team. 

Trainers/ leiders bepalen in overleg met elkaar welke speler er uitgeleend wordt aan een ander team 

Alleen in goed overleg met trainers en leiders kan afgeweken worden van bovenstaande regels. 
Mogelijkheid is om ook gebruik te maken van speelsters uit de dames/meisjes afdeling. 

Wij gaar ervan uit dat spelers/speelsters zich ten tijde van tekort bij andere elftallen, bereid zijn zich 
beschikbaar te stellen voor het meespelen met andere elftallen. 

Bovenstaande regels gelden ook voor de dames en meisjes. Echter kunnen dames en meisjes niet 
verplicht worden met jongens elftallen mee te spelen. 

Uitgangspunt is dat uiterlijk vrijdagavond voor de wedstrijd een en ander geregeld is, zodat een ieder 
vroeg genoeg weet waar hij of zij aan toe is. Uitzonderingen daargelaten. 

Meespelen A-junioren met senioren 

Bij spelerstekort van Altior 1, zal dit elftal zich in eerst instantie moeten versterken met spelers uit Altior 2. 
Als dit onuitvoerbaar is, kan via de leeftijd coördinator van de A-junioren een beroep worden gedaan op 
A1-spelers. 

Altior 2 en 3 hebben de mogelijkheid om via de leeftijd coördinator van de A-junioren bij spelerstekort 
incidenteel versterking te vragen van spelers uit Altior A1. 

Altior 4, 5, 6,7 en 8 hebben de mogelijkheid om incidentele versterking te vragen van 2
e
 jaars spelers uit 

Altior A2. Deze spelers mogen persoonlijk gevraagd worden.  

Bij speelsters tekort van vrouwen 1, zal dit eftal zich moeten versterken met speelsters vanuit vrouwen 2.. 
Als beide opties onuitvoerbaar zijn, kan via de leeftijd coördinator van de dames/meisjes een beroep 
gedaan worden op de meisjesjunioren. (als volgt vanuit MA,MB,MC, wanneer deze teams er zijn). 
In acht wordt genomen dat de oudste meisjes als eerste gevraagd worden, dit om het leeftijdsverschil zo 
klein mogelijk te houden. 

Bij speelsters tekort van vrouwen 2, zal dit eftal zich in eerste instantie moeten versterken met speelsters 
vanuit de MA. Wanneer dit eftal niet bestaat, zal vrouwen 2 zich versterkten met speelsters die algemeen 
reserve zijn 
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Vóór alles geldt voor ieder spelend lid van de jeugdafdeling van ALTIOR dat hij of zij (waar wij in het 
vervolg van deze notitie over ‘hij’ spreken bedoelen wij ook onze meisjesleden) plezier beleeft aan het 
lidmaatschap van onze vereniging: als voetballer/voetbalster in opleiding. 
Het Altiorkader –trainers en leiders- moet vanaf de jongste jeugd werken aan het bijbrengen van respect 
voor de tegenstander en de leiding. 

Richtlijnen en uitgangspunten per leeftijdsgroep. 

F-junioren 

Plezier beleven realiseren wij bij deze leeftijdscategorie voetballers vooral door spelend bezig te zijn. 
Spelen is leren op deze leeftijd.  
Tijdens dat spelen gaat het er nu om dat zij oefenen en leren om: 

-         gevoel voor de bal te krijgen door kennis met de bal te maken; 

-         de bal aan te nemen; te spelen; te dribbelen met de bal; te drijven met de bal; 

-         een eerste gevoel voor samenspel te ontwikkelen; 

-         de bal met de binnenkant van de voet te spelen; 

-         de bal met de wreef te spelen; 

-         spelenderwijze het minder sterke been te ontwikkelen. 

De jeugdtrainers van ALTIOR bieden hun oefenstof aan de voetballers aan op basis van het zogenaamde 
circuitmodel. Dat wil zeggen dat de voetballers in groepjes verschillende oefeningen tijdens een 
trainingsavond afwerken. Het overbekende “partijtje” vormt bijna  altijd de afsluiting van een training. Het 
partijspel 4 tegen 4 is daarbij dan bovendien veelal het ‘partijtje’ wat bij ALTIOR de voorkeur verdient 
omdat de spelers dan in een groepje van acht hebben gewerkt en omdat dit partijspel er voor kan zorgen 
dat spelers veel balcontacten kunnen hebben. Daarnaast heeft deze vorm ook het voordeel (zonder het 
uit te leggen aan de spelers omdat dit nog veel te ver voor hen voert) dat er al drie afspeelmogelijkheden 
kunnen worden gecreëerd. Te weten:  rechts, links en in de diepte. 

E-junioren 

Bij de E-junioren wordt in de training voortgebouwd op het programma dat aan de spelers in de F-periode 
is aangeboden. Herhalen en uitbreiden met: 

-         van één naar twee trainingen gaan, waarbij een training op het leren is gericht en de andere
    training vooral in het teken van ‘spelen’ staat; 

-         het aanbrengen van onderscheid tussen eerste en tweedejaars E-junioren. De laatste 
    categorie spelertjes moet langzaam naar het elfvoetbal worden gebracht; 

-         drie tegen één, zowel in aanvallend en verdedigend opzicht; in een afgebakende en in  
   de vrije ruimte; 

-         naast drie tegen één, komen ook twee tegen één en één tegen één aan de orde; 

-         het leren in posities te spelen bij zeven tegen zeven; 

-         passen en trappen in diverse vormen; 

-         het bijbrengen van de basisspelregels en aandacht aan de inworp; 

-         eigen vaardigheid verhogen: kappen/draaien, koppen, hooghouden en controleren van de bal. 



Vanaf de D-junioren word er altijd een warming up gedaan voor een training/wedstrijd! 

D-junioren 

Bij de D-junioren wordt de training voortgebouwd op het programma dat aan de spelers in de E- periode is 
aangeboden. Herhalen derhalve weer van eerder aangereikte oefenstof, maar er gaat nu een heel grote 
verandering plaatsvinden. D-junioren moeten de overstap maken van zeventallen naar elftallen en dat is 
niet makkelijk. Immers de ruimte wordt dubbel zo groot. En in die dubbel zo grote ruimte spelen naar 
verhouding minder spelers, namelijk geen 14 per half veld, maar slechts 11 per half veld. Dan komt er 
bovendien nog die bijzondere buitenspelregel bij als extra moeilijkheid. 
Een spelregel waar zelfs volwassenen regelmatig verschillend uitleg aan geven…… 

De spelers maken kennis met de veldbezetting zoals Altior die voorstaat: 1:4:3:3 
Naast deze twee grote veranderingen, die om veel uitleg en aandacht van de trainers vragen, wordt de 
oefenstof uitgebreid met: 

-         positiespelen 3 : 1; 4 : 2; 5 : 2 en 4 : 4; 

-         het omschakelen van balbezit naar balbezit tegenstander; 

-         het afschermen van de bal; 

-         het positioneel leren denken; 

-         met oefeningen om de eigenvaardigheid verder te ontwikkelen. 

C-junioren 

Bij de C-junioren wordt de training voortgebouwd op het programma dat aan de spelers in de D- periode is 
aangeboden. De oefenstof wordt verder uitgebreid met: 

-         het spel in en tussen de linies; zowel positioneel als qua veldbezetting; 

-         de verdere ontwikkeling van het positiespel; 

-         oefeningen om taakbewuster te gaan spelen; 

-         oefeningen om te leren omgaan met balbezit in het team; 

-         oefeningen om te leren omgaan met balbezit tegenstander; 

-         spelhervattingen; 

-         het onderling coachen; 

-         oefeningen om tot verdere karaktervorming te komen; 

-         met oefeningen om de eigenvaardigheid verder te ontwikkelen. 

B-junioren 

Ook bij de B-junioren wordt de training voortgebouwd op het programma dat aan de spelers in 
voorgaande jaren is aangeboden. De oefenstof wordt verder uitgebreid met: 

-         het leren communiceren binnen het team, tijdens de wedstrijd; 

-         leren om binnen de veldbezetting zoals ALTIOR die voorstaat (1:4:3:3) accenten te gaan 
   leggen. Het doorschuiven van de vrije verdediger, het opkomen van vleugelverdedigers, 
   bezetting van het middenveld met meer of minder nadruk op het aanvallende of verdedigende 
   spel in combinatie met de positie van vleugelverdedigers, vrije verdediger etc.; 



-         conditionele en vaardigheidsvormen; 

-         resultaatgerichte vormen. 

A-junioren 

Ook bij de A-junioren wordt de training voortgebouwd op het programma dat aan de spelers in 
voorgaande jaren is aangeboden. De oefenstof wordt verder uitgebreid met: 

-         inbreng van resultaatgericht denken; 

-         onderling coachen en het bijsturen van de wedstrijdtactiek; 

-         het leren spelen in verschillende spelstijlen, met als basis de veldbezetting die ALTIOR 
    voorstaat (1:4:3:3); 

-         inbreng van het fysieke element in de conditionele- en vaardigheidsvormen; 

-         leren omgaan met overtal situaties, zowel van het eigen team als van het team van de 
    tegenstander; 

-         het bijbrengen van mentale weerbaarheid. 
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Aldus vastgesteld en goedgekeurd door het Altior bestuur op 17-12 -2012 


