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1. INLEIDING 
Het technisch (jeugd) beleidsplan is bedoeld om als leidraad voor het technisch jeugdkader (jeugdleiders- 
trainers en technische commissieleden) te dienen. Uitgangspunt is dat plezier en spelvreugde voor de 
jeugdleden voorop staat. Met als doelstelling  om spelers van ongeveer gelijk niveau in één team te laten 
spelen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. Spelen op het juiste 
niveau levert de spelers ook het meeste plezier op. 
 

2. ALGEMENE  UITGANGSPUNTEN  PER CATEGORIE 
 

JO6 – JO7  
De JO6 (kabouters) spelen geen competitie. De JO7 spelen in een interne 
regiocompetitie 4 tegen 4. Ervan uitgaande dat deze spelertjes in het eerste 
competitiejaar met veel nieuwe zaken te maken krijgen, zal er veel aandacht 
worden besteed aan het spelplezier en veel minder aan de techniek. In het 
tweede competitiejaar wordt de overstap naar een meer vaste speelwijze 
gemaakt. Daarbij moet echter worden voorkomen dat spelers in hun ontwikkeling 
worden geremd door een te strakke hantering van het spelprincipe door de 
trainer of coach. De essentie van een vaste speelwijze bij 4 tegen 4 spelers bij te 
brengen dat ze een taak hebben op het veld. De spelers leren zich bewust te worden van hun eigen taak 
in het team. Het vaste spelsysteem dat bij 4-tallen wordt gehanteerd is de zogenaamde ruit (zie 
afbeelding). 
 

JO8 - JO9 en JO10 
De trainingen van JO8- JO9 en JO10 sluiten aan op het geleerde bij de JO7-JO8. 
Bij deze categorie wordt meer de nadruk gelegd op de uitvoering van het 
systeem. Bij deze categorie geldt het ‘recht’ op roulatie, om zodoende iedereen 
de kans te geven op die positie te spelen waar hij/zij wellicht beter tot zijn/haar 
recht komt. Bij deze categorie speelt men in het 6 tegen 6 systeem. Wedstrijden 
in deze categorie vinden in een 4 fasen voetbal voetbalcompetitie plaats. Zie 
onderstaande afbeelding. 
 

JO11 en JO 12  
Bij de JO11 en JO12 wordt de overstap gemaakt naar een half veld. Het systeem 
verandert in 6 tegen 6 spelers naar 8 tegen 8 spelers. Bij deze categorie wordt 
gebruik gemaakt van een vaste spelwijze. De spelers hebben ‘recht’ op roulatie, 
om zodoende iedereen de kans te geven op die positie te spelen waar hij/zij 
wellicht beter tot zijn/haar recht komt. Op een groot veld spelen, vraagt in het 
beginsel aanpassing van de speler. De ruimtes zijn over het algemeen groter. 
Wedstrijden in deze categorie vinden in een 4 fasen voetbal voetbalcompetitie 
plaats 
 

JO13 en JO15 
Bij de JO13 en JO15 wordt ook gebruik gemaakt van een vaste spelwijze. De spelers hebben ‘recht’ op 
roulatie, om zodoende iedereen de kans te geven op die positie te spelen waar hij/zij wellicht beter tot 
zijn/haar recht komt. Bij deze categorie zal hier wel iets minder gebruik van worden gemaakt, doordat 
veel spelers zich al hebben ‘gesetteld’ en er al een beter beeld is op hun eigen sterke kwaliteiten. In deze 
categorie wordt in een klassieke 1-4-3-3 opstelling gespeeld, maar hier kan door de begeleiders van 
worden afgeweken (zie afbeelding JO19). Wedstrijden in deze categorie vinden in een 3 fasen voetbal 
voetbalcompetitie plaats 
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JO17 
Bij de JO17 ligt het tempo veelal wat hoger dan bij de JO 15. De JO17 speler leert om steeds vaker onder 
druk te spelen. Deze leeftijdscategorie is over het algemeen competitief ingesteld, waarbij resultaat een 
grotere rol gaat spelen. De JO17 spelers leren dat individuele kwaliteiten meer rendement voor het team 
op moeten gaan leveren. In deze categorie wordt in een klassieke 1-4-3-3 opstelling gespeeld, maar hier 
kan door de begeleiders van worden afgeweken (zie afbeelding JO19). Wedstrijden in deze categorie 
vinden in een 3 fasen voetbal voetbalcompetitie plaats 
 

JO19 
De JO19 spelers maken veelal de keuze voor prestatieve of voor gezelligheidssport. 
Deze categorie kenmerkt zich door een beheerster optreden. Spelers letten meer op 
het spel van elkaar en werken samen om tot een maximale prestatie te komen als 
team. Er ontstaat een zekere eigen controle bij het individu. In deze categorie wordt 
in een klassieke 1-4-3-3 opstelling gespeeld, maar hier kan door de begeleiders van 
worden afgeweken (zie afbeelding) Wedstrijden in deze categorie vinden in een 3 
fasen voetbal voetbalcompetitie plaats 
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3. SELECTIEPROCES 
 

Algemeen 
Het uitgangspunt dat gehanteerd wordt bij het selecteren van de spelers is dat de technische commissie 
spelers van ongeveer gelijk niveau in één team laat spelen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin 
spelers zich kunnen ontwikkelen. Spelen op het juiste niveau levert de spelers ook het meeste plezier op. 
 

Selecteren en doorselecteren naar niveau en het samenstellen van de teams 
Bij het selecteren en het samenstellen van de teams komen verschillende aspecten van het voetbal aan 
de orde. Dit zijn onder andere inzicht, doorzettingsvermogen, gedrag, vaardigheid en de fysieke 
mogelijkheden van de speler. Dit proces vindt, tegen het einde van het seizoen (juni), met grote 
zorgvuldigheid plaats. Hiervoor zijn de trainers/begeleiders en technische commissie verantwoordelijk. 
De voorlopige teamindeling wordt begin juli bekend gemaakt e.e.a. is natuurlijk ook nog afhankelijk van 
de eventuele aan- of afmeldingen van leden. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarin dit proces wordt 
aangelopen kan het voorkomen dat een speler zich tijdens het einde van de verschillende speelfases  bij 
de categorie JO8 tot en met JO19 aan het eind van elke fase, sterk ontwikkelt of juist achterblijft en/of 
dat we te maken krijgen met aanwas van nieuwe leden. Indien er sprake is van een te groot 
kwaliteitsverschil, kunnen de trainers/leiders dit kenbaar maken bij de technische commissie (TC). De TC 
kan indien gegrond goedkeuring geven voor op- of afschaling naar een naast hoger of lager team. 
Uitgangspunt is om dit alleen te doen bij hoge uitzondering tijdens het lopend seizoen en in goed overleg 
met de speler en zijn/haar ouders.   
 
De jeugdcoördinator en lid TC zal in een persoonlijk gesprek met de speler en zijn/haar ouders een uitleg 
geven over het te nemen besluit. Bij het doorselecteren gaat het belang van de speler altijd boven het 
belang van de teamprestaties.  
 

Vroegtijdig doorschuiven naar hoger elftal 
Tot en met de JO19 kan het voorkomen dat het voor de ontwikkeling van een individu meer toegevoegde 
waarde heeft een speler vroegtijdig door te laten schuiven naar een hogere leeftijdscategorie. Dit omdat 
de ontwikkeling van de speler anders stil komt te staan. Een andere reden kan zijn dat het hogere elftal 
een speler nodig heeft van een dusdanig niveau, waardoor het hoger spelend team zich hoger 
positioneert in haar klasse of haar positie in de betreffende klasse behouden kan (om bijvoorbeeld niet 
te degraderen). De speler dient dan goed in te passen zijn in het betreffende elftal (er moet sprake zijn 
van een win-winsituatie). Dit gebeurt te allen tijde in overleg met de speler die het betreft, de trainers 
van beide teams en met de (technische- en jeugd)coördinatoren. Indien er een behoefte ligt om een 
speler door te schuiven van een JO19 team naar de senioren geldt dat er gekeken moet worden of de 
speler zowel fysiek als mentaal ‘klaar’” is voor de senioren. Als dit het geval is, zal wederom volgens 
voornoemde procedure in overleg besloten worden of de speler overgezet kan worden. Dit laatste zal in 
overleg gaan met de jeugdtrainer, HJO/TC jeugd en TC senioren. 
 
Buiten het vervroegd doorschuiven, kennen we ook het meespelen met een “ouder” team in de aanloop 
naar het volgende seizoen. Dit betekent dat spelers die voetballen in het 2e jaar van een 
leeftijdscategorie, af en toe meespelen in het ‘hogere’ elftal. Dit zal zich dan afspelen in het tweede 
gedeelte van het seizoen. Een speler moet het wel verdienen om hiervoor in aanmerking te komen. Dat 
wil zeggen dat hij/zij het niveau aan moet kunnen en zich volgens de gedragsregels heeft gedragen. 
 
Voordelen hiervan zijn zowel de sportieve/technische alsook de sociale ontwikkeling. De speler heeft al 
even ‘geroken’ aan het niveau van het volgende seizoen en er is contact geweest met ‘de nog 
onbekende’ groep. Zeker van de JO19 naar de senioren is dit van belang, omdat we hier ook nog eens te 
maken hebben met een andere wedstrijddag. “Hoogte stage’’ is dan ook een goed middel voor 
continuïteit en het behoud van onze leden. Ook hier geldt voornoemde procedure. 
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4. TRAININGSDOELSTELLINGEN EN TECHNISCHE UITVOERING 
 

Het doel van de jeugdtrainingen 
Het doel van de jeugdtraining is dat de spelers op een methodische wijze, aangepast aan hun leeftijd en 
niveau, alle basistechnieken en algemeen tactische principes van het voetbal geleerd wordt. 
 

Basistaken in een team 
De basistaken per speler en team vormen het fundament voor de teamorganisatie en spelstrategie. 
 
We kennen vier hoofdmomenten: 

 balbezit 

 omschakeling van balbezit naar balbezit tegenpartij 

 balbezit tegenpartij 

 omschakeling van balbezit tegenpartij naar balbezit 
 
Deze hoofdmomenten lopen random door, dus na het vierde hoofdmoment is (omschakeling van 
balbezit tegenpartij naar balbezit) het eerste balbezit weer aan de orde. Elke speler van iedere 
leeftijdsgroep heeft een aantal basistaken. Hoe ouder de leeftijdsgroep, des te meer het aantal 
basistaken toeneemt. 
 
Binnen het veld is een duidelijke verdeling van de spelers. Er zijn 3 verdedigers, waarvan de middelste 
verdediger vooruitgeschoven speelt. Daarnaast heb je 3 aanvallers waarvan de middelste als diepste 
aanvaller speelt. De invulling van de keeper hoeft niet altijd vast te zijn. Als er één speler(ster) is die 
keeper wil zijn en anderen willen dit niet, stimuleer dan die ene keeper en ga niet wisselen per wedstrijd. 
 
De veldverdeling moet evenwichtig zijn waarbij het van belang is dat er gevoetbald gaat worden in de 
vrije ruimtes. Vanaf de JO13 is het van belang dat er gevoetbald gaat worden met één vaste keeper. Het 
speelsysteem moet bij voorkeur 1-4-3-3 zijn. Het spelen met vleugelspelers in de voorhoede is belangrijk. 
Nadruk op spelen in de vrije ruimtes is van belang om de aansluiting bij de senioren te hebben. 
 

Algemene uitgangspunten trainingen 

 doelpunten maken/voorkomen 

 opbouwen tot /samenwerken 

 doelgerichtheid 

 snelle omschakeling bij balbezit/balverlies 

 steeds vergelijking aangeven met de wedstrijd 

 veel beurten laten maken 

 goede planning, organisatie 

 voldoende materialen/ballen 

 leeftijd 

 vaardigheid 

 beleving (prestatief of recreatief) 

 arbeid – rustverhouding 

 spelers beïnvloeden door: 
o spel/training stopzetten om uit te leggen 
o aanwijzingen te geven 
o vragen te stellen 
o oplossingen (laten) aandragen 
o voorbeeld geven 
o spelsituaties voordoen 
o spelbedoelingen verduidelijken 
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5. TRAININGSDOELSTELLINGEN EN TECHNISCHE UITVOERING PER 

CATEGORIE 
 

JO6 en JO7 
De JO6 (kabouters) spelen nog niet in competitieverband. De JO7 spelen in een 4 tegen 4 competitie 
tegen JO7 teams van andere verenigingen. De wedstrijden zijn op een kwart veld. Bij deze categorie 
wordt het accent gelegd op de basisvaardigheden en vinden de eerste tactische besprekingen plaats. Bij 
de JO6 en JO7 staat het spelplezier voorop. Belangrijk voor de JO6 en JO7 is dat er in kleine groepjes 
getraind wordt en dat er per groepje één onderdeel gelijktijdig geoefend wordt. 
 

Wennen door spelen 
Technisch: van belang is dat de JO6 en JO7 balgewenning opdoet door te spelen in eenvoudige 
spelvormen en partijspelen. Het zijn vooral de basistechnieken die geleerd moeten worden. Herhalingen 
zijn noodzakelijk om de vaardigheden onder de knie te krijgen. 
Conditioneel: spelenderwijs kennis laten maken met de algemene grondvormen van beweging, zoals: 
lopen, springen, huppelen, et cetera. Laat de JO6 en JO7 veel met de bal ‘werken’. Dit kan met een 
medespeler en in kleine partijspelen. 
Tactisch: aanleren van belangrijkste spelregels. Begripsvorming op gang brengen, uitgaande van 
basisregels van het voetbal, zoals bijvoorbeeld: doelpunten maken / voorkomen. 
Mentaal: Leren omgaan met winst en verlies, het functioneren in een groep. Leren omgaan met de 
spelregels en met andere medespeler, tegenspeler, elftalleiding en scheidsrechter. 
Dit is tevens een belangrijk aandachtspunt, gezien we als vereniging veel belang hechten aan goede 
omgangsvormen en normen en waarden, zoals respect. Hier zal tijdens de trainingen veel aandacht aan 
besteed worden. 
 

Accenten training  

 Ruime bewegingservaringen laten opdoen, vooral met bal. 

 Veel spelvormen; positieve spelbenadering (aanval, scoren). 

 Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 

 Doeltjes niet te klein, meerdere scoringsmogelijkheden (scoren betekent vreugde en 
enthousiasme) 

 Speelse oefenvormen aanbieden. 
 

Te behandelen thema's   
De thema’s gedurende het gehele jaar, afwisselend en herhalend aanbieden: 

 dribbelen 

 drijven met de bal 

 passen en trappen (links en rechts) 

 gericht schieten 

 verwerken van de bal 

 leren samenspelen 

 duel 1:1 (aanvallend) 

 leren samenspelen in kleine partijen 
 

Coaching  

 blijven motiveren. 

 ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 

 simpel woordgebruik. 

 helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training. 

 individuele aandacht. 
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JO8 en JO9 en JO10 
De JO8 – JO9 en JO10 spelen in de 6 tegen 6 in een 4 fasen competitie van de KNVB. In het bijzonder 
worden de individuele kwaliteiten zichtbaar, de sterke maar ook de wat minder sterke kanten. Veel 
aandacht dient er te worden besteed aan techniek, maar ook de tactiek speelt een grotere rol.  
 

Wennen door spelen 
Technisch: spelenderwijs aanleren van techniek met technische grondvormen (aan- en meenemen, 
trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, et cetera). Werken vanuit spelvorm met veel 
balcontacten (kleine partijen). 
Conditioneel: spelenderwijs aanleren van algemene beweeglijkheid, uitvoeren in spel- en wedstrijd- 
vorm. 
Tactisch: drang naar individueel spel niet aantasten. Bij tactische vorming alleen uitgaan van basis- 
doelen (doelpunten maken / voorkomen). Aandacht blijven schenken aan de belangrijkste spelregels. 
Mentaal: wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te bereiken en het leren om- 
gaan met winst en verlies is van groot belang. Ook het aandacht hebben voor normen en waarden dient 
toegepast te worden. Hier zal tijdens de trainingen veel aandacht aan geschonken worden. 
 

Accenten training  

 veel balcontact 

 veel op techniek trainen 

 veel spel- en wedstrijdvormen 

 kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen 
 

Te behandelen thema's   
Thema’s gedurende het gehele jaar, afwisselend en herhalend aanbieden: 

 individuele baltechniek 

 gericht schieten 

 passen en trappen (links en rechts) 

 dribbelen 

 drijven met de bal 

 inwerpen 

 duel 1 op 1 (aanvallend) 

 afwerken op doel 

 eenvoudig positiespel 

 uitspelen van de 2 op 1-situatie 

 kleine partijspelen 

 beheersen en bewerken van de bal. 
 

Coaching 

 ruimte laten voor eigen ontdekkingen 

 simpel woordgebruik 

 helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd 

 plezier moet voorop staan 
 

JO11 en JO12 
Onder 11 en 12-spelers moeten zich individueel verder blijven ontwikkelen in het baas worden over de 
bal. Daarnaast moet ook een vervolg gegeven worden aan het verder ontwikkelen van het samen leren 
oplossen van ‘eenvoudige’ voetbalsituaties binnen het aanvallen (opbouwen en scoren) en verdedigen 
(storen en voorkomen van scoren) tijdens 8 tegen 8. In de praktijk (tijdens wedstrijden en trainingen) 
betekent dit dat het accent nog steeds ligt op de uitvoering van acties (passen, dribbelen, aan- en 
meenemen, schieten, vrijlopen, bal afpakken enz.) maar ook de keuzes (wel of niet samenspelen, wel of 
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niet gaan dribbelen, passeren, schieten, aanval op de balbezitter enz.) als balbezitter, medespeler van de 
balbezitter (van de balbezitter aflopen, in de richting van de balbezitter aanbieden, de restverdediging 
bewaken enz.) speler in duel om de bal (bal proberen te winnen, tegenstander ophouden enz.) of 
medespeler van de speler die aanval op de balbezitter doet (mandekking, ruimtedekking, rugdekking, 
coachen enz.) die de spelers maken. Dit alles om samen steeds beter te leren kansen te creëren en te 
benutten (aanvallen) en kansen en doelpunten van de tegenstander te voorkomen (verdedigen). 
 
 

Leren door spelen 
Technisch: Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen (aan- en 
meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.). Techniek leren toepassen door kleine 
partijvormen. 
Conditioneel: voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeidsrustverhouding (partij 
afgewisseld met oefenvormen en 'rust’). Conditionele vorming met bal. 
Tactisch: Aanleren van algemene tactische principes en het leren van 'buitenspel'. Aandacht voor 
posities en taken; niet plaatsgebonden laten ontwikkelen (niet te snel specialiseren). 
Mentaal: prestatievergelijking van individuele verrichtingen en het leren omgaan met winst en verlies is 
van groot belang. Aandacht hebben voor normen en waarden dient toegepast te worden. Hier zal tijdens 
de trainingen veel aandacht aan geschonken worden. 
 

Accenten training  

 basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal) 

 veel spelsituaties trainen 

 schaven aan techniek (afwisselend programma) 

 techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties) 

 creativiteit van spelers niet inperken 
 

Te behandelen thema's  
Thema’s gedurende het gehele jaar, afwisselend en herhalend aanbieden: 

 individuele baltechniek 

 dribbelen 

 drijven met de bal 
passen en trappen (links en rechts) 

 aan- en meenemen van de bal 

 afwerken op doel 

 'achterlangs komen' bij aanval 

 druk zetten (pressie) 

 opbouw van achteruit (ook door keeper) 

 positiespel 5 op 2 en 3 op 1 

 positiespel 2 op 1 (1-2 combinatie) 

 duel 1op 1 (aanvallend en verdedigend) 

 uitspelen van overtal situatie 
 

Coaching  

 ruimte laten voor eigen ontdekkingen 

 extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies 

 gebruik maken van eenvoudige coachtermen 

 positieve waarderen en coachen 

 stimuleren van samenwerken en teamgeest 

 helpend zijn, voor, tijdens en na de wedstrijd 
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JO13 en JO15  
In deze groep komen zaken aan de orde als eigen verantwoordelijkheid, leren kennen van het 
groepsbelang, zelf nadenken over bepaalde situaties. Voetbaltechnisch gezien worden technische 
vaardigheden verder ontwikkeld en is er veel aandacht voor tactisch inzicht (positiespel, posities en 
taken van elkaar overnemen). 
 

Benaderen van de wedstrijd 
Technisch: voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen (aan- en 
meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, et cetera) met een grotere snelheid en hoger 
tempo. Wedstrijdvormen inbouwen. 
Conditioneel: intensiteit mag toenemen ten opzichte van de JO13-15 speler. Lichamelijke belasting kan 
per individu verschillen (let op: geen krachttraining door lengtegroei!). Conditie kweken door oefen- en 
spelvormen (met weerstanden) in estafette- en wedstrijdvorm en aandacht voor snelheid. 
Tactisch: vanuit algemene tactische principes (aanvallen is aanbieden, vrijlopen; verdedigen is dekken, 
man- / ruimtedekking, positiewisselingen). Uitbreiden van individuele tactiek. Duidelijkheid scheppen in 
het belang van elftaltactiek en inzicht brengen in en beoefenen van de belangrijkste taken van linies en 
posities.  
Mentaal: stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Opvoeden in sportmentaliteit 
(lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, prestatiebewustzijn en materiaalbeheer). Aandacht 
hebben voor normen en waarden dient toegepast te worden. Hier zal tijdens de trainingen veel aandacht 
aan geschonken worden. 
 

Accenten training  

 technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie (handelingssnelheid vergroten) 

 veel positie- en partijspelen 

 geen krachttraining (door lengtegroei) 

 oog hebben en ondersteunen individuele tekortkomingen/ problemen 

 herhalen en aanscherpen van technische grondvormen 
 

Te behandelen thema's   
Thema’s gedurende het gehele jaar afwisselend en herhalend aanbieden: 

 positiespel 

 duel 1 op 1 (aanvallend en verdedigend) 

 kaatsen van de bal 

 passen, trappen (links en rechts) 

 individuele baltechniek 

 opbouw van achteruit (ook door keeper) 

 druk zetten (pressie) 

 positioneel dekken 

 omschakeling bij balbezit 

 omschakeling bij balverlies 

 benutten van kansen (afwerken) 

 aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 

 'achterlangs komen' bij aanval 
 

Coaching 

 Aanwijzingen gericht op de wedstrijdsituatie 

 Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, 
etc.). 

 Individuele verbeterpunten signaleren, verbeteren en aandacht voor positieve waardering en 
coaching 
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 Motiveren waarom iets beter kan 

 Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken 

 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking) 
 

JO17 
In deze leeftijdsgroep dienen de spelers tactisch en technisch klaar zijn. Punten als het coachen van 
medespelers, hardheid in duels, omschakeling van balbezit naar balverlies verdient aandacht. 
 

Trainingsdoelstellingen: Presteren in de wedstrijd 
Technisch: verder scholen van technische vaardigheden (met hogere –handelings- snelheid en 
weerstanden). Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties en via positie- en partijspelen, met 
technische accenten (o.a. snelheid, richting en effect van de bal; direct spelen; kap- en 
schijnbewegingen) 
Conditioneel: aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en beweeglijkheid (door inter- 
valarbeid en circuits). Intensiteit aanpassen door voetbalweerstanden (bal, ruimte, tijd, samenspel, 
tegenspeler, et cetera) 
Tactisch: uitbreiden van tactische mogelijkheden (wisselend speltempo, verplaatsen van spel,  
achterwaarts spelen, numerieke meerderheid tot stand brengen). Het verder ontwikkelen van denken in 
taken van posities en linie. Het leren en uitdiepen van bewust gekozen spelwijzen (vooruit verdedigen, 
jagen, buitenspelval, bepaalde formatie, etc.). 
Mentaal: stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit. Aandacht hebben voor normen 
en waarden dient toegepast te worden. Hier zal tijdens de trainingen veel aandacht aan geschonken 
worden. 
 

Accenten training  

 wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden 

 verbeteren van technische elementen 

 trainen op (handelings-) snelheid en uithouding 

 wedstrijdtactiek en taken binnen team terug laten komen (ook specifiek per linie) 

 veel positiespelen 
 

Te behandelen thema's   
Thema’s gedurende het hele jaar, afwisselend en herhalend aanbieden: 

 positiespel in de opbouw 

 duel 1 op 1 (aanvallend en verdedigend) 

 kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander) 

 dribbelen, passen, trappen (links en rechts) 

 opbouw van achteruit (ook door keeper) 

 diversiteit aan afwerkvormen 

 'achterlangs komen' bij aanval 

 druk zetten (pressie) 

 het spel verleggen 

 omschakeling bij balbezit 

 omschakeling bij balverlies 

 aansluiting tussen de linies 

 aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 

 benutten van kansen (afwerken) 

 'stilstaande situaties' (corners, vrije trappen) 
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Coaching 

 Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie 

 Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, 
etc.) 

 Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team 

 Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering 

 Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken 

 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking) 
 

JO19 
De JO19 spelers hebben inmiddels geleerd om vanuit hun positie te spelen, om volwassen met 
verschillende situaties om te gaan. Daarnaast beschikken zij over een voldoende mentale weerbaarheid. 
 

Trainingsdoelstellingen: Streven naar optimale prestatie 
Technisch: verdere vervolmaking technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, dribbelen, 
passen, koppen, afwerken, etc.) onder grotere weerstand. Inbrengen van automatismen (blijven 
herhalen). Extra training (groepen individueel) van technische kwaliteiten, benodigd voor bepaalde 
posities en linies. 
Conditioneel: spelers belasten tot maximaal prestatieniveau en uitgaan van voetbaleigen vormen en 
Voetbalweerstanden. Gericht scholen van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen (voorbereiding op 
senioren). 
Tactisch: verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in bepaalde spelsituaties als voor 
specifieke posities en linies. Bewust oefenen en analyseren van tactische mogelijkheden binnen een 
bepaalde speelwijze. 
Mentaal: streven naar verbetering van team en individu door constante drang naar perfectionisme.  
Stimuleren van kritische zelfbeoordeling. Aangeven van verwachte toekomst bij senioren. Aandacht 
hebben voor normen en waarden dient toegepast te worden. Hier zal tijdens de trainingen veel aandacht 
aan geschonken worden. 
 

Accenten training  

 alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand laten beheersen 

 wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden 

 trainen op spelhervattingen 

 individueel trainen op specifieke technische en tactische aspecten 

 conditie en fysieke weerbaarheid optimaal in orde brengen (seniorenniveau) 
 

Te behandelen thema’s   
Onderstaande thema’s, gedurende het gehele jaar, afwisselend en herhalend aanbieden: 

 positiespel in de opbouw 

 duel 1 op 1 (aanvallend en verdedigend) 

 kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander 

 dribbelen, passen, trappen (links en rechts) 

 opbouw van achteruit (ook door keeper) 

 diversiteit aan afwerkvormen 

 'achterlangs komen' bij aanval 

 druk zetten (pressie) 

 het spel verleggen 

 omschakeling bij balbezit 

 omschakeling bij balverlies 

 aansluiting tussen de linies 

 aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
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 benutten van kansen (afwerken) 

 'stilstaande situaties' (corners, vrije trappen) 
 

Coaching 

 aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie 

 aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, 
etc.) 

 aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team 

 individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve 

 waardering en coaching 

 eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken 

 benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking) 
 
 

Jeugdtrainer vv Beilen 
 
De jeugdtrainers van vv Beilen moeten bijdragen aan de zorg voor sportief gedrag, discipline, 
blessurepreventie en materiaalgebruik. De jeugdtrainer  is verantwoordelijk voor het trainen, coachen en 
begeleiden van de jeugdspelers van zijn team met als doel spelers verder te laten ontwikkelen. Geeft 
training conform het technisch jeugdbeleidsplan van vv Beilen en zorgt voor discipline en naleving van de 
normen en waarden van de vereniging. Onderhoud contact met spelers/ouders/begeleiding en 
commissies. Is bereid om, indien nodig, deel te nemen aan de door hem/haar aangeboden opleidingen. 
Dit in overleg met de technische commissie. De vereniging biedt in overleg met de technische commissie 
haar jeugdtrainers de mogelijkheid tot het volgen van een (KNVB) trainerscursus.  
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6. KEEPERSPLAN 
 
Onderstaand keepersplan is opgezet om het keepersniveau naar een nog hoger niveau te tillen, waarbij 
wij prestatie en plezier samen willen laten gaan. 
 
Wij hebben de leerplannen uitgewerkt per leeftijdscategorie. Bij de allerkleinsten tussen 6 en 8 jaar is 
het raadzaam om bij toerbeurt te laten keepen niet alleen bij wedstrijden maar ook bij training. Voordeel 
hiervan is dat elk spelertje ervaring krijgt met keepen, waar soms verborgen talenten tevoorschijn 
kunnen komen. 
 
Voetbalvaardigheden zoals, trappen, slidings, schieten, et cetera blijven hierdoor op niveau. Mocht een 
keeper op oudere leeftijd het niet meer leuk vinden dan heeft hij/zij minder achterstand om weer 
veldspeler te worden. 
 

Leeftijdscategorie doelstelling keepers 
 

JO6 
JO7 
 

JO6 - JO7 krijgen nog geen keeperstraining. Kinderen in de leeftijd tot 8 jaar 
zijn speels en enthousiast. De kinderen begrijpen beperkt waar het om gaat 
bij het keepen.  

JO8 
JO9 
 

Basistechnieken gericht op vangen en vallen: 

 leren vangen, aandacht voor houding, vallen en rollen 

 keepersstof apart trainen 

JO10 
JO11 
JO12 
 

Is gericht op de technische ontwikkeling van de keeper: 

 aandacht voor basistechniek en basis tactiek 

 aanleren, verbeteren van techniek en basistactiek vanuit keepers 
handelingsgebieden als aparte training en afwerkvormen en positie en 
partijspelen binnen de groep. 

JO13 
 

Aanbieden van eenvoudige wedstrijd– en spelsituaties: 

 aanleren en verbeteren van technische en tactische ontwikkeling 
vanuit keepershandelingsgebieden als aparte training en 
afwerkvormen, positie, partijspelen en spelhervattingen met de groep. 

JO15 
 

Vergroting van de wedstrijd weerstanden: 

 onderhouden, verbeteren en perfectioneren van technische en 
tactische facetten vanuit de keepershandelingsgebieden als aparte 
keeperstraining en binnen de groep de afwerkvormen, positie– en 
spelvormen en spelhervattingen. 

JO17 
JO19 
 

Centraal staan de wedstrijd eigen situaties: 

 verbeteren, perfectioneren en onderhouden van technische, tactische 
en communicatieve facetten vanuit de keepershandelingsgebieden. 
Binnen de groepstraining ook hier weer de afwerkvormen, 
positiespelen en spel- hervattingen. 
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JO8 en JO9 
Techniek:  vangtechniek, raaptechniek, werpen, schieten, vallen 
Tactiek: duel 1 : 1  
C.O.L.  leren roepen 
 

JO10 en JO11  
Techniek:  Verdedigend zonder bal 

 Uitgangshouding 

 Verplaatsen in en voor het doel d.m.v. voetenwerk. Hier gaat het om lopen, sprinten, 
draaien en keren in alle richtingen 

 Verkleinen van het doel 
Verdedigend met bal 

 Oprapen 

 Onderhands vangen 

 Blokkeren 

 Bovenhands vangen 
Opbouwen/aanvallen 

 Trap uit handen 

 Werpen, rollen 

 Doeltrap 
Tactiek: Verdedigend spelsituatie 

 Opstellen en positiespel in het doel bij direct gevaar 

 Opstellen en positiespel voor het doel, bij indirect gevaar. Vooral met het oog op 
onderscheppen van diepteballen (binnen en buiten de 16 meter) 

 Duel 1:1 
C.O.L.  Verdedigend bij balbezit 

 Opsluiten en neerzette 

 1:1 in de laatste lijn 
Bij balverlies 

 Samenwerking speler, doelman, roepen en coachen 
 

JO12 en JO13 
Techniek:  Verdedigend zonder bal 

 Verplaatsen in en voor het doel: starten, sprinten, afremmen, draaien en keren in alle 
richtingen 

 Schijnbewegingen met het lichaam 

 Springen: één- en tweebenige afzet, omhoog, voorwaarts, achterwaarts, links en 
rechts zijwaarts vanuit stand of aanloop met meer passen. 

 Verkleinen en stilstaan 
Verdedigend met bal 

 Oprapen 

 Onderhands vangen 

 Blokkeren met buik/borst 

 Bovenhands vangen 

 Oprapen, onderhands vangen en blokkeren met buik/borst met ontwijken worp 

 Doeltrap 
Tactiek: Verdedigend spelsituatie 

 Opstellen en positiespel in het doel 

 Opstellen en positiespel voor het doel, diepte en van inkomende tegenstander. 

 Bovenhands vangen onder weerstand 

 Vallen 



 
Technisch jeugdbeleidsplan vv Beilen d.d. 1 augustus 2022  pag. 16 

 

 Duiken 

 Zweven 

 Tippen naast doel duel 1:1 

 Binnen en buiten de 16 meter aan- nemen en wegspelen van de balworp 

 Duel 1:1 

 Verdedigende spelhervattingen: positiespel voor en in het doel bij hoekschop, vrije 
trap en penalty 

C.O.L.  Verdedigend balbezit 

 Idem + situatie op het middenveld in het hoofd. 

 Bij verlies van de bal midden linie neerzetten, wegspelen van de bal 
Opbouwend/aanvallend 

 Trap uit handen/volley en dropkick 

 Werpen, rollen, slingerworp, strekworp 

 Doeltrap  

 Scherpzetten daar waar gevaar (kan) ontstaa(t)n 
Spelhervattingen 

 Duidelijke afspraken en erop trainen voor de wedstrijd 

 Tijdens de wedstrijd neer en scherp zetten van de spelers volgens afspraken vooraf. 
 

JO15 en JO17 
Techniek:  Verdedigend zonder bal 

 Uitgangshouding 

 Verplaatsen in en voor het doel: starten, sprinten, afremmen, draaien en keren in alle 
richtingen. 

 Schijnbewegingen met het lichaam 

 Springen: één- en tweebenige afzet omhoog, voor- en achterwaarts, links en rechts 
zijwaarts vanuit stand of met een aanloop van 1 of meer passen. 

 Verkleinen en stilstaan 
Verdedigend met bal 

 Oprapen 

 Onderhands vangen 

 Blokkeren met buik/borst 

 Oprapen, onderhands vangen en blokkeren met buik en borst, met ontwijken van 
inkomende 

 tegenstander door zijwaarts weg te springen en te zweven (zij- en voorwaarts). Zowel 
op als naast het lichaam geplaatst. 

 Stuitballen 

 Bovenhands vangen met weerstand van meerder tegenstanders en in samen- werking 
met medespelers. 

 Vallen, duiken, zweven 

 Stompen met twee vuisten en met een vuist en met weerstand van één of meerdere 
tegenstanders. 

 Duel 1:1 
Opbouwend/aanvallend 

 Trap uit de handen, volley en dropkick 

 Werpen, rollen, slingerworp, strekworp, inworp en duw worp 

 Doeltrap 

 Aanspeelt medespeler onder druk na terugspeelbal 
Tactiek: Verdedigend spelsituatie 

 Opstellen en positie in en voor het doel 

 Duel 1:1 
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Verdedigend spelhervattingen 

 Opstellen en positiespel in en voor het doel 

 Aftrap 

 Hoekschop 

 Vrije trap (direct en indirect) 

 Strafschop 

 Scheidsrechtersbal 
Opbouwend/aanvallend 

 Wanneer de bal in het spel brengen? Hierin spelen: factoren zoals tijd, voorsprong of 
achterstand. 

 Handelingssnelheid en de keuze hiervan 

 Keuze voortzetting: werpen of trappen 
 

JO19 
Alle technische vaardigheden die van 14 tot 16 jaar zijn aangeleerd moeten nu verbeterd, 
geperfectioneerd en/of onderhouden worden. Training in het hoogste tempo uitvoeren en de 
oefeningen met druk van tegenstander intensiveren. 
  
Alle tactische principes van 14 tot 16 jaar, spelsituaties, spelhervattingen, verbeteren, perfectioneren 
en/of onderhouden. 


