
JUNIOREN
13 t/m 18 jaar

DE WERELD VAN 
JONGEREN

DE VIER GROOTSTE 
BEÏNVLOEDERS 

ELKE FASE, EIGEN KENMERKEN 

Ik heb continue
toegang tot informatie

Ik maak 24/7
gebruik van

diensten

Ik ben altijd
mobiel bereikbaar

Ik hou van
selfies maken

Thuis Vrienden

School

Overige opvoeders
(voetbalclub, trainer,

coach, vloggers)

13 t/m
18 jaar

Ik ontwikkel me 
stormachtig, zowel 
fysiek als geestelijk. Met 
de juiste begeleiding ben 
ik als spring in het veld 
echt wel in staat om 
gezamenlijk een 
resultaat neer te zetten.

Ik zet mijn eerste stap 
naar volwassenheid. Als 
het gaat om voetbal, doe 
ik dat met volle overgave. 
Belangrijk voor mij zijn  
posities en taken in het 
veld, ik sta open voor 
samenwerking en wordt 
fysiek sterker. Het 
veeleisende 11 tegen 
11-spel gaat steeds beter.

Inmiddels kan ik mijn 
aangeboren talenten, de 
voetbalvaardigheden die 
ik heb ontwikkeld én alle 
wijze lessen in dienst 
stellen van het teamre-
sultaat. Ik speel als team 
– om te winnen. 

Onder

14-15

Onder

16-17

Onder

18-19



UITDAGINGEN
EN OPLOSSINGEN

KNVB.nl

Jongens en meiden starten na 
hun 13e jaar minder snel met 
voetballen.

Start vroeg met werven. 
Organiseer gedurende het 
seizoen proeftrainingen of 
Vrienden- & 
Vriendinnendagen voor alle 
leeftijden. • 

• 

• 

• 

WERVING BINDING

Uitdaging 

Oplossingen

Betrokkenheid bij het team en 
de club neemt af.

Organiseer activiteiten, 
bijvoorbeeld de E-Talents Cup, 
seizoensopeningsfeest, 
winterstopuitje en een 
eindeseizoensbbq. 

Ga in gesprek met de jeugd door 
middel van 10-minutengesprek-
ken,  Jeugd ALV, Jeugdbestuur 
en/of jeugdcommissie.

Heb aandacht voor het creëren 
van teamgevoel bij het oplei-
den en begeleiden van trainers. 

• 

• 

Uitdaging 

Oplossingen

• 

• 

BEHOUD

Veel jongens en meiden 
stoppen bij O15 en O18 en bij 
de overgang van junioren 
naar senioren. 

Zorg voor kwalitatief goede 
trainers voor alle jeugdteams 
en begeleiding vanuit Hoofd 
Opleiding van deze trainers.

Heb actief aandacht voor alle 
teams en neem dit ook op in 
het beleid van de vereniging.

Bied exit-gesprekken aan.

• 

• 

Uitdaging 

Oplossingen

BELANGRIJKSTE 
REDENEN OM
TE BLIJVEN
VOETBALLEN

BELANGRIJKSTE 
REDENEN OM
TE STOPPEN
MET  VOETBAL 

Plezier

Gezelligheid met en de sfeer in het team

Jezelf ontwikkelen als voetballer

Spelen in een kwalitatief goede competitie 

Blessures

Eigen team is niet (meer) leuk

Kwaliteit en betrokkenheid van de trainer

Beleid (oneerlijke team- & competitie indeling)

 Gebrek aan tijd door studie en / of bijbaan 

Jongens Meiden

Te veel aandacht 
voor hogere teams

Geen leuke 
teamgenoten

FEITEN LEDEN-
ONTWIKKELING

Sinds lange tijd daalt de instroom, ook bij meiden

De uitstroom stijgt, met name in O15 en O17


