
Contouren Jeugdbeleid 2022-2026

Plezier – Ontwikkelen – Presteren



Maatschappelijke 
context

 Visie op ontwikkelen kinderen

 Bron: Bedrijfspresentatie Ubuntu Sport (Christiaan 

Hageraats et al)



Ubuntu Filosofie

3

“In Africa we have a concept 

known as UBUNTU, 

based upon the recognition 

that we are only people 

because of other people”

I am because we are
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Relevantie van opleiden van trainers

Maatschappelijke trends

Uitval in de sport: gebrek aan 

plezier, grensoverschrijdend gedrag. 

Beweegarmoede: gebrekkige motoriek

Slechts 10% van de trainers is 

opgeleid en het merendeel voelt zich

niet gesteund. 

Verandering nodig
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Teamsport kan sport & life skills 

ontwikkelen.

Een leven lang sporten is gezond en

verhoogt de kans op geluk. 

Nadruk in het onderwijs op soft 

skills door toekomstverwachting: 

globalisering, digitalisering, 

individualisering en intensivering.

Kracht van sport



Visie: trainers hebben veel impact op sportklimaat maar ontbreken vaak de juiste 
coachingskills

1. plezier 2. ontwikkeling 3. prestatie
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Contouren Jeugdbeleid 2020-2024

Plezier – Ontwikkelen – Presteren



Structuur van 
plan

 Deel 1: Analyse huidige situatie

 SWOT analyse

 Wat kenmerkt VV Bennekom?

 Deel 2: Ontwikkelen jeugdbeleid

 WAAROM: Wie willen we zijn? Missie, visie

 HOE: Plezier – Ontwikkelen – Presteren

 WAT: Invulling

 Deel 3: Implementatie



Deel 1

Analyse huidige situatie



SWOT Analyse

Sterktes (intern)

 Trouwe vrijwilligers en sponsoren

 Bennekom-1 topper 1e klasse 

 Financieel gezond

 Goede accommodatie

 Aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling jeugdleden (breder dan 

voetbal) en trainers

Zwaktes (intern)

 Grote jaarlijkse uitstroom leden

 Tekort vrijwilligers

 Veel mondeling, weinig 

vastgelegd, gebrekkige 

communicatie en 

informatievoorziening

 Ondersteuning breedtesport

 Jeugdleiders voelen zich soms 

verloren

 Clubbinding 1e team
Kansen (extern)

 Reputatie in de regio benutten / 

uitbouwen

 Verhuur accommodatie

 Groei meisjesvoetbal

 Regionale samenwerking 

(basisscholen)

 Gebiedsontwikkeling sportpark

 samenwerking BVO met oog op 

opleiding trainers

 Walking football (vergrijzing!)

Bedreigingen (extern)

 Vergrijzing Bennekom

 Concurrentie clubs regio

 Diefstal/Ongepast gedrag

 Bezuinigingen Gemeente
(Kansen – vervolg)

 Meekoppelen op externe initiatieven, 

voetbalaanbod leveren (commercieel)

 Blessure preventie (trainers opleiden in 

fysio aspecten)



Wat kenmerkt 
VV Bennekom?

 Trots

 Gericht op ontwikkeling

 Eigenzinnig

 Betrokken

 Plezier

 Behoudend

 Weinig flexibel

 Toegankelijk

 Boven-regionale uitstraling

 Ambitie

 Familiegevoel

 Oog voor individu



Onze 
kernwaarden

 VV Bennekom biedt een veilig en inclusief sportklimaat

waarin ruimte is voor iedereen

 Gedragscode: Bij VV Bennekom …

 … Vloeken en schelden we niet, en maken we geen discriminerende 

opmerkingen

 … Praten we met elkaar, niet over elkaar

 … Gedragen we ons correct en sportief

 … Spreken we elkaar aan op onjuist gedrag, op een constructieve

manier – zonder (verbaal) geweld te gebruiken

 … Accepteren we beslissingen van de scheidsrechter en assistant-

scheidsrechters

 … Gaan we zorgvuldig om met kleding, materialen en kleedkamers

(thuis én uit)

 … Genieten we van elkaars acties en accepteren we elkaars fouten

 … Zijn we altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen

 … Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwiligers

 … Veroorzaken we geen overlast op het sportcomplex of daarbuiten

 … laten we het coachen van het team over aan de trainers en leiders



Deel 2

Ontwikkelen jeugdbeleid



Waarom?



Wie we willen 
zijn

 Missie

 Alle jeugdspelers de mogelijkheid bieden op zijn/haar eigen 

niveau met plezier te voetballen en zich maximaal te ontwikkelen 

naar eigen vermogen

 Ontwikkelen van “Bennekom-hart” door betrokkenheid van 

jeugdspelers naast het voetballen actief te stimuleren

 Jeugdopleiding met regionale uitstraling zijn en blijven zonder 

“Bennekom-hart” te schaden of te  verliezen 

 Op structurele basis de doorstroming behouden van jeugdspelers 

naar alle senioren-elftallen, inclusief selectiespelers voor 

Bennekom 1.

 Visie

 Beste jeugdopleiding van de regio: Investeren in kwaliteit, 

voorzieningen en betrokkenheid jeugd. 

 Barrières slechten (Bennekom-1/jeugd, selectie/breedtesport, 

jongens/meiden voetbal)

 Groei realiseren: Meidenafdeling uitbouwen, uitstroom

minimaliseren

 Brede ontwikkeling jeugdleden aanmoedigen en faciliteren

 Pijlers onder jeugdbeleid: Plezier – Ontwikkelen –

Presteren



Hoe?



Plezier

 Bennekom: Meer dan een club  

 Plezier staat voorop, bij alles wat we doen

 Plezier op het veld en ontwikkeling als speler zijn belangrijker dan de 

stand op de ranglijst

 Jeugd is altijd welkom om te voetballen

 Sterke binding spelers en ouders met vereniging

 Via eigen team

 Via andere activiteiten, voetbal-gerelateerd

 Via andere activiteiten, niet voetbal-gelateerd (disco, Tulpkamp, …)

 Sfeer, cultuur

 Transparant, heldere communicatie en organisatie

 Eerlijk en open

 Plezier ook voor ouders

 Duidelijkheid, goede communciatie en informatie voorziening

 Zaken zijn goed geregeld (materialen, trainingen, etc)

 Goede voorzieningen (koffie tijdens trainingen, etc)

 Meer plezier door betrokkenheid aan te moedigen

 Professionele organisatie

 Belang van heldere communicatie (transparant, respectvol)

 Voldoende mankracht voor coordinatie (naast voetbal expertise)

“Kids worden lid vanwege plezier, 

en lid-af als ze geen plezier meer hebben”



Plezier

 Veilige en inclusieve omgeving bieden (welzijn)

 Voor mensen & materialen

 Calamiteiten kaartjes (cf FIFA League) en/of groepsapp

 Trainers in opleiden -> veilige omgeving creeren

 Jeugdleden gaan trainingen verzorgen

 On the job training op voetbalkampen

 Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de jeugdafdeling kunnen een

VOG overleggen

 Open voor iedereen

 Plezier moet verankerd zijn in technisch beleidsplan

 We nemen elk kind even serieus

 Strategisch: Veranderingen van onderaf inzetten en geleidelijk

doorvoeren; beginnen bij jongste jeugd = Bambino’s / FIFA, en in de 

Voetbalacademie

 Visite kaartje van vereniging, kans op groei, binding vergroten

 Trainers niet beoordelen op basis van stand ranglijst, maar op 

ontwikkeling die jeugdspelers doormaken / op niveau presteren / 

plezier in spel.  Jeugdleden vragen om feedback op trainers/leiders



Ontwikkelen

 Ambitie / visie

 Opleiden is belangrijker dan korte-termijn resultaten

 Ontwikkelen staat centraal, zowel spelers als trainers

 Succesfactoren

 Cruciaal element: Goede trainers. Beschikken naast voetbal-

technische kennis ook over

 Soft-skills om een team (incl ouders) te ‘managen’

 Toegang tot fysiologische / pedagogische kennis binnen de club

 Aandacht voor ‘train de trainers’ crucial (selectie én breedtesport)

 Opleidingsaanbod in onderbouw voor iedereen gelijk

 Materialen / hulpmiddelen voldoende aanwezig

 Centrale rol voor Voetbalacademie

 Dekt gehele jeugdopleiding, niet alleen breedtesport

 Meiden / keepers volledig integreren

 Aandacht voor brede ontwikkeling: Breed Motorisch Opleiden

 Spelprincipes bieden handvat voor speelstijl

 Implementatie in praktijk

 Onderbouw: Centrale rol voor voetbalacademie, zichtbaarheid

vergroten

 Trainers voor alle teams (waar mogelijk oudere jeugdleden VVB)

 Meekoppelen op externe initiatieven? Bijvoorbeeld jeugdleden VVB 

als trainer mee naar voetbalkampen



Presteren

 Ambitie / visie

 Presteren naar mogelijkheden draagt bij aan plezier

 Uitdagende omgeving scheppen om dat mogelijk te maken

 Succesfactoren

 Hoogste jeugdteams in midden- en bovenbouw spelen op uitdagend

niveau

 Beste uit jezelf halen

 Minimum niveau nodig om stap naar Bennekom-1 te kunnen zetten

 ‘De kracht van een lichting zit in de sterkte van het tweede team’

 In de onderbouw focus op individuele ontwikkeling; er wordt niet

geselecteerd, vanaf de O11 meer focus op niveau

 Naast voetbaltechnische ontwikkeling ook aandacht voor mentale / 

sociale ontwikkeling

 Implementatie in praktijk

 Om niveau hoogste jeugdteams te borgen zijn jeugdspelers uit de 

regio welkom bij VV Bennekom

 Actief scouten doen we alleen als een selectieteam de prestatie

doelstelling niet kan halen en een externe speler daadwerkelijk

versterking vormt ten opzichte van eigen jeugd. In geval van twijfel

kiezen we voor de speler die al bij ons speelt

 Ambitieniveau definieren per leeftijdscatergorie?



Wat?



Voetbaltechnisch 
beleid

 Ontwikkeling trainers en spelers centraal

 Opleidingsvisie

 Herkenbare en aantrekkelijke speelstijl als leidraad voor alle 

jeugdteams

 Specifieke ontwikkeldoelen per leeftijdscategorie

 Maximaliseren doorstroom naar hogere elftallen en Bennekom-1

 Organisatorisch

 VV Bennekom Voetbalacademie

 Stempel voor gehele jeugdopleiding, niet alleen breedtesport; op te

zetten vanuit jongste jeugd en vanaf daar jaarlijks uitbouwen

 Selectieteams blijven bestaan (vanaf O11 en hoger), maar 

organisatorisch onderscheid selectie/breedtesport vervalt

 Rol TC / coordinatoren / begeleiding trainers

 Strakke organisatie VV Bennekom voetbalacademie cruciaal!

 Meerdere functionarissen nodig?

 Onderscheid voetbaltechnische rollen / organisatorische rollen.

 Inbedding meidenvoetbal

 Integrale inbedding in voetbalorganisatie

 Meelopen in toekomstig arrangement sponsorkleding



Prestatie 
doelstellingen

Team Niveau (doel)

JO19-1 Divisie 3

JO17-1 Divisie 7

JO16-1 Divisie 6

JO15-1 Divisie 5

JO14-1 Divisie 2

JO13-1 Divisie 2

JO12-1 hoofdklasse

JO11-1 Hoofdklasse

Jongens

Team Niveau (doel)

MO19-1 Hoofdklasse

MO17-1 Hoofdklasse

MO15-1 Hoofdklasse

MO13-1 Hoofdklasse

MO11-1 Hoofdklasse

Meiden

 Opleiden is belangrijker dan korte-termijn

resultaten

 Aansluiting tweede teams belangrijk -> 

ambitieniveau tweede teams: 1e klasse

 Selectieteams: Alle bovengenoemde teams, 

plus JO11-2, JO13-2 en JO15-2

 HJO begeleidt trainers hoogste jeugdteams, 

zorgt voor versterking waar nodig en ziet

toe op uitvoering beleidsplan

 Vv Bennekom verwelkomt spelers uit de 

regio volgens de reguliere procedures



Team 
samenstelling

 Criteria

 Voetbalkwaliteit, potentie, positie, instelling, 

coachbaarheid, gedrag, ambitie en leeftijd

 Selecteren vanaf O11, daaronder is selecteren niet

raadzaam, wel trachten op niveau in te delen. 

 Spelers afkomstig uit Bennekom en omliggende plaatsen

(Ede, Wageningen, Veenendaal, Renkum)

 Persoonlijke voorkeuren (alleen breedtesport)

 Proces teamindeling

 Rol scouting, coordinatoren, HJO/HLC

 Tijdpad, communicatie (transparantie)

 Overleg en afstemming is de sleutel tot succes

 Wees creatief en flexibel; kids gaan in de praktijk

gemakkelijker om met verandering dan ouders

 Tijdig acteren op verzoeken en nieuwe aanmeldingen is 

cruciaal

 In situaties waarbij individueel belang en 

verenigingsbelang botsen prevaleert verengingsbelang



Spelers

 Ontwikkeling voetbaltechnisch

 Wisselbeleid, speeltijd

 Het is niet de bedoeling dat spelers wekelijks als

wissespeler starten. Zonder blessures en/of schorsingen

start een speler in minimaal de helft van de wedstrijden in 

de basis.

 In de breedtesport krijgen alle spelers evenveel speeltijd

 Gebruik spelervolgsysteem mogelijk voor alle teams, 

verplicht voor selectieteams. Maatwerk leveren

 Vanaf O11 vaste keepers; ontwikkeling faciliteren door 

professionele keeperstraining

 Communicatie ouders / realistische verwachtingen

 Betrokkenheid jeugdleden bij vereniging vergroten

 Het stimuleren van het fluiten van jeugdwedstrijden

 Trainen jeugdteams

 Deelname aan Team ‘VVB-Toppers’ tbv goed gebruik en 

schoon houden sportpark

 Brede ontwikkeling



Bron: Bedrijfspresentatie Ubuntu Sports



Ontwikkelen van 
spelers

(voetbaltechnisch) 

 5-7 jaar: spelenderwijs veel balcontacten;

 7-9 jaar: iets meer accent op samenspelen en verder veel 

balcontacten met links en rechts (2 benig), vooral te bereiken in 

kleine partijspelen op de training;

 10-12 Idem, maar naast het verbeteren van vaardigheid, nu 

stimuleren van het maken van goede keuzes. Vaardigheid met 

goede keuzes is techniek. 

 13-15 jaar: technische vaardigheden inbedden in de speelwijze 

van het team en het stimuleren van team tactische vaardigheden;

 16-19 jaar: verdere ontwikkeling van team tactische gedrag en de 

juiste houding/ gedrag hierin. 

 In deze ontwikkeling spelen techniektrainer, loop en coördinatie 

trainer en de teamtrainers een zeer belangrijke rol. Een goede 

opleiding van de trainers op zowel de voetbal gerelateerde zaken 

als ook de soft skills is van groot belang. 

 Vanaf de O17 kunnen spelers in aanmerking komen voor het 

beloften elftal. Het voorportaal van het eerste elftal. Voor vv 

Bennekom een belangrijk speerpunt.  



Trainers

 Ambitie en ontwikkeling

 Teamsport als middel dat bijdraagt aan ontwikkeling persoonlijke / sociale

vaardigheden kinderen

 Leeromgeving bieden voor trainers uit jeugdteams. Niet alleen

voetbaltechnisch, ook pedagogisch / leiderschap vaardigheden

 Jonge, talentvolle trainers binden

 Alle jeugdteams minimaal 1x per week training met professionele

begeleiding

 Opleidingseisen

 Conform de prestatie doelstellingen splelen de hoogste selectie teams op 

divisie niveau. De KNVB heeft voor deze niveaus licentie- eisen vastgesteld. 

Wij conformeren ons hier aan. 

 Voor de overige trainers van selectie teams, niet spelende op divisie niveau, 

is de opleidingsambitie:  UEFA C niveau. 

 Voor de overige teams zal vv Bennekom de Opleidingen “Juniorientrainer” 

en “Pupillentrainer” actief stimuleren. 

 Betrokkenheid vergroten

 Spelers jeugdteams als trainers van midden- en bovenbouw (en dat ook

financieel faciliteren)

 Verkennen mogelijkheden gast-trainingen door spelers Bennekom-1/2 aan

O117/O19 teams (denk aan orde 1 gast-training per 2 maanden, geleidelijk

invoeren)



Uitgangspunten 
TECHNISCH 

BELEIDSPLAN 

 De rode draad door de speelwijze in de technische opleiding van vv 

Bennekom vormen de vastgestelde spelprincipes. Op de 

spelprincipes dient ook te worden getraind.  

 Bij de keuze van de spelprincipes is rekening gehouden met:

 DNA van de club;

 De keuze voor dominantie en verzorgd positiespel in de 

speelwijze.

 Te hanteren formatie in de opleiding: 1-4-3-3 of afgeleide hiervan, 

bijvoorbeeld 1-4-2-3-1; 

 Bij afwijkingen hiervan: goedkeuring HJO;

 Er zijn 5 spelprincipes opgesteld voor de teams in de onderbouw, 

die nog niet spelen op heel veld. 

 Vanaf JO13 zijn er spelprincipes opgesteld per de volgende

hoofdmomenten:

 Aanvallen;

 Verdedigen;

 Omschakelen van aanval naar verdediging;

 Omschakelen van verdediging naar aanval. 



Uitgangspunten 
bij keuze voor 

de spelprincipes

Wij willen in de speelwijze van de jeugdteams de volgende items 

terugzien. Deze items zijn van belang geweest voor de keuze van de 

spelprincipes, die de rode draad zijn door de technische opleiding 

en met name voor de keuze van de speelstijl. 

Wij:

.  spelen vanuit onze eigen kracht en hebben het initiatief;

.  kiezen voor opbouw van achteruit, soms kort en soms lang; 

.  zijn dwingend en dreigend met duidelijk idee; 

.  ontwikkelen een vaste speelwijze met veel ruimte voor creativiteit;

.  stimuleren eigen inbreng spelers m.b.t creativiteit, initiatief; 

.  verdedigen met een “killerinstinct”;

.  geven veel agressieve druk zonder overtredingen; 

.  willen elke wedstrijd winnen;

.  gaan uit als spelprincipes als houvast voor de gewenste speelstijl;

.  spelen 1-4-3-3 of afgeleide daarvan. 



Vervolg: 
Uitgangspunten 

Technisch 
beleidsplan

Naast de Spelprincipes zijn de navolgende onderwerpen 

speerpunten in het technisch beleidsplan:

 Video analyse:

 Belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van een 

speelwijze;

 Door het visueel maken van de spelprincipes is er 

verduidelijking en verbetering in het leerproces. 

 Door visualisering speel je in op de werkelijke situatie en 

train je op hersenniveau de situaties in de wedstrijden. 

 Het waarnemen van de interacties met teamgenoten en 

tegenstander vergroot het spelinzicht. 

 vv Bennekom heeft een video analist ten dienste van de 

trainers voor een optimaal gebruik. 



Vervolg:
Uitgangspunten 

technisch 
beleidsplan  

Naast de spelprincipes en de video analyse is een ander 

belangrijk uitgangspunt: het spelervolg systeem. 

 In dit spelervolg systeem worden gegevens van 

wedstrijden en trainingen opgeslagen. Daarna kunnen  

met behulp van statistieken op een goede manier 

evaluatie gesprekken gehouden worden met spelers en 

trainers. 

 Wekelijks wordt het systeem gevuld door de selectie teams 

vanaf O13;

 Elke 4 maanden vindt er een evaluatie gesprek plaats. 

Alle overige teams kunnen gebruik maken van dit 

systeem. 



Scheidsrechters

 Spelers en trainers/leiders VV Bennekom tonen respect 

richting scheidsrechter. Altijd.

 Beschikbaarheid scheidsrechters:

 Hoogste teams (divisieniveau): Toewijzing KNVB 

scheidsrechter

 Jeugdteams t/m O13: Scheidsrechter uit O19/O17 teams

 Andere teams: Indien mogelijk toewijziging scheidsrechter

uit groep vrijwillige scheidsrechters VVB

 Structureel tekort VVB vrijwilliger scheidsrechters, dus inzet

ouders onvermijdelijk

 VVB moedigt wedstrijd leiden door ouders / 

jeugdleden aan

 Actief benaderen jeugdleden interesse hebben in 

fluiten/vlaggen en het ook in zich hebben (leiderschap)

 Aanbieden cursussen (intern, evt extern) is crucial

 Voor zowel jeugdscheidsrechters als vlaggende ouders

 Volgen meegroeitraject vanaf O11/O13 (ervaring opbouwen)



Vrijwilligers

 Betrokkenheid ouders / jeugdleden bij vereniging

vergroten via inzet op vrijwilligerstaken

 Kantinedienst ouders op zaterdagochtend

 O19/O17 jeugdleden fluiten voor jongere jeugd

 Organisatie

 Inzet per team via centraal gecoordineerd schema

 Teams zorgen zelf dat inzet geregeld is (per toerbeurt, 

individuele voorkeuren, etc)

 Vrijwiligers zijn de kurk waar een vereniging op 

drijft

 Van levensbelang voor robuuste vereniging

 Bij een lidmaatschap van een vereniging horen

verwachtingen. Die tijdig comuniceren.



Ouders

 Rol van ouders

 Begeleiden eigen kind, met oog op individuele

ontwikkeling en als onderdeel van team

 Plezier hebben langs de lijn, met elkaar en met het team

 Verwachtingen vanuit club

 Ouders onderschrijven jeugdbeleid, en leggen dat ook

uit aan kind waar nodig

 Ouders steunen het team (positief aanmoedigen) en 

voorkomen escalatie als het spannend wordt (tussen

spelers onderling, met supporters/leiding tegenstander)

 Ouders bemoeien zich niet met de tactiek / speelwijze, 

noch met de wedstrijdleiding

 Ouders zijn voorbeeld richting kinderen en ambassadeur

van VV Bennekom bij thuis- en uitwedstrijden

 Actieve rol als vrijwilliger

 Periodiek kantinehulp

 Ondersteuning trainingen

 Coordinatie eigen team



Samenwerking

 Met clubs in regio

 Strategische samenwerking met Vitesse: Talent 

ontwikkeling, Train-de-Trainer, Netwerk

 Volgen Bennekom spelers die stap hebben gezet

naar BVO

 Met oog op mogelijke terugkeer in toekomst?

 Betrekken bij verenigingsactiviteiten

 …

 Rond sportpark

 Met DVO en andere verenigingen

 Invulling maatschappelijke agenda?



Veiligheid

 VV Bennekom wil omgeving bieden waar iedereen

zich thuis voelt

 VVB doet alles ter voorkoming van zaken als pesten, agressie en 

geweld, discriminatie en seksuele intimidatie

 Opleiden trainers / leiders in herkennen van onwenselijk gedrag

en hoe er mee om te gaan (soft skills)

 VVB vraagt van iedereen die vanuit zijn/haar functie in aanraking

komt met minderjarigen om Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 Tegengaan diefstal en vernielingen op sportpark

 Operationele maatregelen rond accommodatie

 Jeugdleden betrekken via initiatief ‘VVB Toppers’

 Hoe te handelen als er toch iets gebeurt?

 Eerste aanspreekpunt teamleider, daarna coordinator, daarna

bestuurslid

 Voor complexe situaties of situaties die erg gevoelig liggen kan

beroep gedaan worden op de twee vertrouwenspersonen binnen

de club. Aanspreekpunt via bestuurslid



Deel 3

Implementatie



Uitwerking
implementatie

Hoofdstuk ‘Implementatie’ biedt de ruimte om een

aantal specifieke zaken in meer detail uit te werken. 

Bijstellen is mogelijk op basis van voortschrijdend

inzicht. Denk aan:

a. Proces & Organisatie

 Versterken organisatorische kant jeugdopleiding

 Samenwerking scouting – coordinatoren

 Proces teamindeling (verwijzing website)

b. Uitwerking voetbaltechnisch beleid

 Detaillering spelprincipes t/m O12

 Detaillering spelprincipes vanaf O13

c. Medisch beleid

d. Financiën

e. Communicatie

 Glossy versie jeugdbeleidsplan breed verspreiden

f. Vervolgacties



Deel 3a

Proces & Organisatie



Proces & 
Organisatie



Wisselbeleid

 Met oog op ontwikkeling individuele spelers streven 

alle teams naar gelijk aantal speelminuten per speler

 Vast gegeven voor breedtesport teams; mag niet van 

afgeweken worden

 Bij selectieteams enige ruimte voor afwijking, mits:

 Elke speler wekelijks minimaal 20 minuten op het veld staat

 Een speler nooit twee weken op rij op de wisselbank start

 Uitzonderingen i.o.m. HJO

 In geval van twijfel kaart betreffende speler (ouder) dit 

op een respectvolle manier aan bij de trainer/leider, 

om in overleg tot een oplossing te komen.



Deel 3b

Uitwerking voetbaltechnisch beleid



Spelprincipes 
tot en met O12

 Tot en met O12 zijn 5 spelprincipes vastgesteld: 

5 Spelprincipes jongste pupillen tot en met O12: 

 Bal weer terug willen veroveren binnen 5 seconden;

 Bal niet zomaar, zonder idee, naar voren schieten;

 Stimuleren, dat de laatste man in de partij, ook 

voetballend actief is;

 Samen aanvallen en samen verdedigen;

 Leer de kinderen alvast wat te coachen. 

Te gebruiken in met name de coaching in de partijspelen. 



Spelprincipes 
vanaf O13:
Verdedigen

Verdedigen

 Verdedigers plus 1

 Onderlinge afstanden klein 

 Bal georiënteerd (zone) meebewegen met bal 

 Altijd druk op de bal en 16 m is hot zone 

 Veld klein: breedte en diepte max. 30m (compact)

 Altijd rugdekking

 Iedereen helpt mee 

 As dicht 

 Pro- actief verdedigen, dwingen dat tegenstander naar 

buiten aanvalt. Of juist door de as



Spelprincipes 
vanaf O13:
Aanvallen

 Aanvallen

 Diepte voor breedte 

 Zoek 3e man 

 Veld breed 

 Restverdediging 

 Loopacties 

 1 tegen 1 creëren



Spelprincipes 
vanaf O13:

Omschakelen A/V

Omschakelen van Aanval naar verdediging 

 Binnen 5 seconden heroveren van de bal 

 2 dichtstbijzijnde mensen druk. 5 seconden regel, 

direct druk 

 Zo niet, dan snel in organisatie

 Diepte eruit 

 Tegenstander ophouden en daarmee tijd winnen 



Spelprincipes 
vanaf O13:

van V/A

Omschakelen van verdediging naar aanval

 Lopende mensen, diepte en aanspeelpunten creëren

 Diepte zoeken 

 Snel aansluiten 

 Ook focus op balverlies, evt. bal in de ploeg houden. 

 1 tegen 1 creëren 

 Balverplaatsing naar contra kant 



Deel 3c

Medisch beleid



Medisch beleid

 Uitgangspunt: Spelers zelf verantwoordelijk voor

eigen gezondheid

 Ondersteuning vanuit club

 Drie sportverzorgers, in bezit van diploma sportverzorging en 

geregistreerd bij Nederlands Genootschap voor Sportverzorging

 Maandag: Blessure spreekuur voor jeugdleden

 Consultatie bij sportfysiotherapeuten, op voorspraak van trainer

 Samenwerking met afdeling Orthopedie van ziekenhuis Gelderse

Vallei

 Consultatie sportarts, na tussenkomst sportfysiotherapeuten

 Loopscholingstraining, met specifieke aandacht voor afwijkend of 

nog niet gerijpt bewegingspatroon

 Drie-maandelijkse monitoring van kinderen in groei (lengte, 

gewicht) met oog op belastbaarheid



Medisch beleid:
Vervolg

 In het kader van blessurepreventie voor kinderen, die 

zich in de groei bevinden is er een speciaal project.

 De belasting in relatie tot belastbaarheid worden voor 

kinderen, die te maken hebben met de groei, met name 

in de O13/O14 en O15 periodiek gevolgd. 

 Dit willen we gaan doen voor alle teams in genoemde 

categorieën (jongens/meiden)

 Door periodieke metingen worden aan spelers met de 

snelste groei, coördinatie trainingen aangeboden om 

een verhoogd risico op blessures door overbelasting te 

voorkomen. 

 Aandacht voor communicatie richting ouders en 

afhechten AVG aspecten



Deel 3d

Financiën



Budgettering 
kosten

Item Omschrijving Meerkosten

tov heden

1 Investeringen infrastructuur/profiel

Bennekom-2 / beloften / JO19

10 ke

2 Meerkosten trainers selectieteams

(ivm strengere KNVB eisen)

10 ke

3 Trainers breedtesport teams vanaf

O13 (0,5 vrijwilligersverg. / team)

15 ke

4 Versterken voetbalacademie 5 ke

5 Versterken organisatie (naast HJO) 2,5 ke

6 Onvoorzien 2,5 ke

Totaal 45 ke

Schatting jaarlijkse meerkosten jeugdopleiding VV 

Bennekom tov huidige situatie (keuro)

Gesprek met vereniging nodig over (i) wenselijkheid

voorgestelde investeringen en (ii) indien uitkomst positief, 

financiering ervan


