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1. Visie, Ambitie & Doelstellingen 

 
Inleiding 
Dit technisch beleidsplan is het uitgangspunt voor het begeleidende technische kader, bestaande uit 
Technische zaken en het Trainerskorps. In het document staat beschreven welke doelen de 
vereniging nastreeft ten aanzien van de ontwikkeling van de jeugdafdeling, alsmede de sportieve 
doelstellingen voor het hoogste selectieteam van onze vereniging  Zaterdag 1.  
Omdat deze visie nu beschreven staat geeft het houvast aan leiders en trainers. De lijn die de 
vereniging volgt om jeugdvoetballers op te leiden is er in terug te vinden. 

Dit plan is geschreven voor de komende vijf jaar.  
Dit zou betekenen, dat wanneer alle ambities waargemaakt kunnen worden  

Brederodes in het 100 jarig jubileumjaar op sportief gebied floreert als nooit tevoren! 

 
1.1 Visie 

 

 

 

 
Als je plezier hebt komen prestaties vanzelf en omgekeerd geldt hetzelfde, het één kan niet zonder 
het ander. Wat betekent dit voor een speler binnen onze vereniging? 
In de 1e plaats dat een ieder de kans krijgt zich op zijn/ haar niveau maximaal te ontwikkelen. Ook 
een speler met minder talent wil zich ontwikkelen en zal met meer plezier spelen wanneer hij merkt 
dat hij beter wordt. Voor spelers met meer talent stellen we ons als uitdaging deze het hoogst 
haalbare podium te kunnen bieden. Dit betekent dus dat onze selectie teams in alle leeftijdsklassen 
op aansprekend niveau zullen spelen. 
Het mes snijdt dus aan twee kanten: talentvolle spelers uit onze eigen opleiding helpen de vereniging 
op een hoger niveau te acteren, de vereniging biedt spelers de kans om hun sportieve ambities waar 
te maken zo lang als dat gaat binnen hun eigen club. 
Het 1e team op zaterdag vormt hierbij de top van de piramide en voornaamste focus.  

 
 
1.2 Ambitie & doelstellingen 

 Zaterdag 1 groeit uit tot een stabiele factor in de 1e klasse KNVB zaterdag 
 Zaterdag 2 speelt in de Reserve 1e klasse KNVB 
 1e jeugd selectieteams spelen in de hoofdklasse 
 Streven om deel uit te maken van de betere amateur jeugdopleidingen in de regio 
 Uitzonderlijk talentvolle spelers langer behouden voor de club en met hen de sprong naar 1e 

klasse maken 
  

Iedere speler zoveel als mogelijk laten spelen op het niveau wat het beste aansluit  

bij zijn/ haar ontwikkeling,  

plezier en sportieve prestatie gaan hand in hand en zijn het fundament van v.v. Brederodes 
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2. Organisatie 

2.1 Organisatiestructuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Overlegstructuur  
Om voetbal technische - en voetbal organisatorische zaken te bespreken vind er regelmatig overleg 
plaats. 
 Periodiek intern TZ overleg 
 TZ leden hebben periodiek  overleg met de hoofdtrainers van hun leeftijds categorieën  
 Hoofdtrainers hebben periodiek overleg o.a. met betrekking tot overgang spelertjes naar 

andere leeftijdscategorie 
 Hoofdtrainers en hoofdleiders hebben periodiek structureel overleg met trainers, 

keeperstrainers en leiders 
 Er is veelvuldig ad hoc overleg tussen HTZ-TZ leden-Hoofdtrainers-Trainers 

  

Bestuur 

Jeugdcommissie 

 

 

Technische Zaken 

 

Hoofdleiders     
O19&O18 

O17&O16 

O15&O14 

O13&O12 

O11&O10 

O9&O8&O7 

Reigertjes  

 

 

Hoofdtrainers 
Keeperstrainers 

O19&O18 

O17&O16 

O15&O14 

O13&O12 

O11&O10 

O9&O8&O7 

Reigertjes  

G-teams/Panters  

 

Hoofd TZ 

TZ- Senioren Zaterdag 

TZ-Dames/Meisjes 

TZ-Jeugd O14 t/m O19 

bovenbouw 

TZ-Jeugd O13 t/m O7 

& Reigertjes 

onderbouw 

Jeugd 

Wedstrijdsecretariaat  

 

Scheidsrechters 

coördinator 

 

 

Jeugdvoorzitter 

Vicevoorzitter 

secretariaat 

 

Toernooicommissie 

Trainers Leiders 

TEAMS 
Stage coördinator 
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3. Opleiding 

 

3.1 Speelwijze Jeugd Brederodes 

Brederodes staat voor haar jeugdafdeling een speelwijze voor die gekenmerkt wordt door: 

 Strijd en Passie 
 Teamgeest 
 Spelplezier 
 Avontuur 

Bovenstaande op basis van technisch verzorgd voetbal met aanvallende intentie 

De jeugdperiode behoort de mooiste tijd van je leven te zijn, een periode vol met mooie ervaringen 
waar je je leven lang met plezier op kan terug kijken. Als Brederodes willen wij nastreven dat de 
periode als jeugdspeler van onze vereniging hierin een belangrijk aandeel zal hebben. 

Onze jeugdopleiding is derhalve gebaseerd op een aantal belangrijke peilers: 

 Plezier en ontwikkeling gaan hand in hand en kunnen niet zonder elkaar 
 

 Willen winnen is inherent aan sport, jezelf verbeteren is de grootste winst 
 

 Trainers hebben de vrijheid om in samenwerking een spelsysteem te ontwikkelen, welke als 
leidraad kan dienen voor de selectie teams. Het spelsysteem is geen doel op zich 
 

 Wij zorgen voor grenzen en kaders waarbinnen spelers zich als teamspeler leren gedragen en als 
individu kunnen groeien 
 

 Positief leerklimaat, wij geven spelers ruimte om fouten te maken en zelf te leren oplossingen te 
vinden 
 

 Wij streven ernaar iedere speler zoveel als mogelijk het podium te bieden wat goed is voor 
zijn/haar ontwikkeling 
 

 Wij gaan het liefst uit van eigen kracht en trachten in iedere situatie zelf het initiatief te nemen 
en te houden 
 

 Wij hebben de ambitie eruit te halen wat er in zit, de opleiding staat in dienst van het hoogste 
seniorenteam 
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3.2 Trainingsmethodieken  
De trainingen zijn er opgericht om de stappen die beschreven zijn in de verschillende fases van het 
jeugdvoetballeerproces (zie paragraaf 3.4) te realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van: 
 KNVB methode voor het trainen en ontwikkelen van voetbalhandelingen die horen bij de 

structuur van voetballen zoals de KNVB deze beschrijft. 
 Cock van Dijk methode voor techniek trainingen sterk gericht op balbeheersing en 

lichaamscoördinatie. 
Bovenstaande methoden vormen de basisingrediënten van onze jeugdopleiding.  
Als extra ondersteuning worden incidenteel voetbal specifieke loopvormen , kracht- en 
stabiliteits trainingen vanuit fysiek oogpunt aangeboden. Het streven is dit soort trainingen op te 
nemen in de standaard trainingsprogramma.  

De Cock van Dijk en KNVB trainingen zijn terug te vinden in VC2000*  zodat iedere trainer daar 
gebruik van kan maken. Voor de O7 t/m O11 maken de hoofdtrainers ter ondersteuning van de 
trainers hieruit een selectie en verwerken deze in een jaarplan. 
* VC 2000 is de applicatie die Brederodes gebruikt als Trainingsdatabase maar ook als Speler volgsysteem 

 

3.3 Speler Volg Systeem (SVS)  

De ontwikkeling van de spelers wordt in het door Brederodes gebruikte speler volg systeem  

bijgehouden. De doelstellingen van het SVS zijn: 

 de ontwikkeling van de spelers te volgen en indien mogelijk door gerichte training te 
verbeteren.  

 hulpmiddel voor een juiste selectie van spelers. De gegevens uit het SVS dragen bij aan de 
objectiviteit van de samenstelling van de elftallen. 

Bij de selectie teams zijn de trainers verplicht om 2x per seizoen (oktober en april) de beoordelingen 
in het SVS te zetten. De trainers van de recreatieve elftallen worden gestimuleerd dit ook te doen. 

 

 
3.4 Jeugdvoetballeerproces O7 pupil tot en met O19 junior

(Figuur: Bron KNVB, MP = O7, F = O8/9, E= O10/11, D = O12/13, C = O14/15, B = O16/17, A = 18/19) 
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Brederodes heeft gekozen voor het jeugdvoetballeerproces van de K.N.V.B. als leidraad binnen de 

jeugdopleiding. Wij dragen daarbij de gedachte uit dat de hele jeugdopleiding enkel en alleen 

bedoeld is om spelers beter te maken. De wil om te winnen is daarbij belangrijker dan winnen op 

zich.  Het jeugdleerproces wordt hier per leeftijdscategorie nader toegelicht. 

Pupillen O7, doelstelling: het leren beheersen van de bal 
Kenmerken: 
- spelen met een bal 
- spelenderwijs leren/ onbewuste vorming  
- balgevoel en de lichaamscoördinatie verbeteren door gerichte oefeningen. 
 
Pupillen O8 & O9, doelstelling: het doelgericht leren handelen met bal 
Kenmerken: 
- accent op technische rijping en ontwikkeling 
- leren door zelf te spelen en het zelf te ervaren.  
- leren om de “baas“ over de bal te worden.  
- spelvormen waarbij iedereen zoveel mogelijk aan de bal is (er hoeft nog geen onderscheid te   
worden gemaakt tussen aanvallen en verdedigen) 
 
Pupillen O10 & O11, doelstelling: het leren samen doelgericht te spelen 
Kenmerken: 
-  accent nog steeds op technische rijping en ontwikkeling 
- verder ontwikkelen door het spelen van kleine partijtjes en simpele basisvormen 
- technische vaardigheden binnen voetbalbasisvormen verder ontwikkelen 
- In laatste fase koppeling proberen te maken tussen de technische vaardigheden en het 
inzicht en samenspel (in de methodiek hoeft er nog geen onderscheid te worden gemaakt 
tussen aanvallen en verdedigen) 
 

Pupillen O12 & O13, doelstelling: het leren spelen vanuit een basistaak. 

Kenmerken: 
- accent op overgang van technische rijping en ontwikkeling naar een meer inzichtelijke rijping en 
ontwikkeling in de basisvormen 
- techniek is nog steeds de basis  
- er mogen steeds wat hogere eisen aan worden gesteld aan de techniek, het inzicht en het 
samenspel 
- in de methodiek dient men in deze fase te beginnen met het maken van onderscheid tussen 
aanvallen en verdedigen. 
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Junioren O14 &O15, doelstelling: het afstemmen van basistaken binnen het team. 
Kenmerken: 
- techniek is nog steeds de basis, accent op inzichtelijke rijping en ontwikkeling  
- verder ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en algemene uitgangspunten 
in de hoofdmomenten aanvallen tegenpartij en aanvallen 
- leren door alle elementen van de echte wedstrijd te benaderen 
- spelers leren steeds meer met het hoofd spelen in plaats van alleen met de benen 
- techniek, het inzicht en samenspel zullen zich steeds verder ontwikkelen 
- in eerste instantie het inzicht in de bedoelingen binnen de 3 teamfuncties aanvallen, verdedigen 
en omschakelen leren herkennen en daarna het functioneren binnen een teamorganisatie 
- Het ontwikkelen van de taken per linie 
 
Junioren O16 & O17, doelstelling: het spelen als een team 
Kenmerken: 
- techniek is nog steeds de basis, functioneel leren inzetten 
- accent nog steeds op inzichtelijke rijping en ontwikkeling, echter meer gericht op de competitie 
- leren door de wedstrijd na te bootsen in de trainingen 
- rendement van de taakuitvoering in relatie tot  het teamresultaat 
- hetgeen waar de speler talent voor heeft zal verder ontwikkeld moeten worden (wie is geschikt 
voor welke positie en taak?) 
- aanleren hoe men het best kan omgaan met andere speelwijzen van zowel het eigen team als de 
tegenstander  
- Bij de methodische aanpak zal er ook hier worden gekeken naar aanvallen, verdedigen en 
omschakeling 
 
Junioren O18 & O19, doelstelling: het presteren als een team in de competitie 
Kenmerken: 
- techniek is nog steeds de basis, functioneel inzetten 
- accent op optimale inzichtelijke rijping en ontwikkeling 
 - winnaarsmentalteit kweken 
- in de trainingen taken per positie naar voren laten komen, er zal specialisatie per individu 
plaatsvinden  
- in de methodiek zal er onderscheid worden gemaakt tussen aanvallen, verdedigen 
enomschakeling 
- ook cognitieve en sociaal effectieve ontwikkeling verdient aandacht 
 

 
3.5 Samenwerking met FC Utrecht  
De jeugdafdeling van Brederodes is aangesloten bij de RAC Talentontwikkeling Midden Nederland. 
Dit is een samenwerkingsverband tussen regionale amateurclubs en FC Utrecht. Het doel is om 
talentvolle jonge voetballers gerichter op te sporen en hun talent verder te ontwikkelen binnen de 

jeugdopleiding van de FC Utrecht. 
Brederodes informeert FC Utrecht structureel over talenten in de eigen club en verleent 
medewerking als jeugdspelers voor een stage worden uitgenodigd. Brederodes wordt de 
mogelijkheid geboden tot het spelen van oefenwedstrijden en toernooien tegenteams van FC 
Utrecht en krijgt technische ondersteuning m.b.t training,trainers, coaching etc.  
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4. Trainers 

 

4.1 Specifieke rollen Hoofdtrainers 

We kennen de hoofdtrainer bovenbouw, hoofdtrainers onderbouw en hoofdtrainer keepers . 
 Hoofdtrainer bovenbouw is hoofdzakelijk begeleider en coach voor de teamtrainers. Daarnaast 

is hij aanspreekbaar voor (hulp)vragen over trainingen en wedstrijden. Tevens is hij mede 
verantwoordelijk voor de voetbaltechnische doelstellingen. De hoofdtrainer hanteert een pro-
actieve instelling waarbij hij wordt ondersteund door TZ. Werft trainers  voor niet 
selectieteams 

 Hoofdtrainer onderbouw is ook een begeleider en coach voor de teamtrainers. Hij 
maakt het trainingsjaarplan voor alle trainers binnen zijn leeftijdscategorie en 
zorgt voor de uitvoering hiervan. Binnen het jaarplan laat hij ruimte voor de 
individuele behoefte van een team. Werft trainers voor niet selectieteams 

 Hoofdtrainer keepers is begeleider en coach voor de keepertrainers vanaf 
senioren t/m onderbouw. Is verantwoordelijk voor het keepertrainings jaarplan en 
ziet toe op de uitvoering. Werft keeperstrainers  
 

Daarnaast zijn de hoofdtrainers boven- en onderbouw eindverantwoordelijk voor de 
teamsamenstelling van alle teams in hun leeftijdscatgorie. De hoofdtrainer keepers 
adviseert m.b.t de keepers selectie. 

 
4.2 Aannamebeleid Jeugdtrainers 
Een Brederodes Jeugdtrainer bezit de volgende eigenschappen: 
 Is een voetbaldier 
 Heeft een klik met Brederodes en met jeugd 
 Hanteert een positieve coachingsstijl 
 Denkt vooruit, zowel binnen als buiten het veld 
 Beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie 
 Ondersteunt de achterliggende gedachten van dit beleidsplan 
 
Criteria die daarnaast gehanteerd worden bij aanname van een trainer zijn onder andere: 
 De trainer dient bij de vereniging Brederodes te passen. 

 De trainer dient zich te conformeren aan dit jeugdvoetbal beleidsdocument. 

 De trainer is bereid minimaal twee jaar bij Brederodes werkzaam te zijn (continuïteit). 

 Voor de selectie trainer is het een pré als hij minimaal beschikt over TC 3 of bereid 
is tot het volgen van deze cursus. 

 Selectietrainers van de diverse leeftijdscategorieën moeten de intentie hebben 
om ten minste twee achtereenvolgende jaren de functie van trainer bij de 
desbetreffende leeftijdscategorie te gaan vervullen 

 
De aanname wordt uitgevoerd door: 
 TZ werft de hoofd- / selectie trainers  
 Hoofdtrainers werven de overige trainers i.o.m. TZ  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de selectie en recreatieve teams.  
Op de volgende pagina is de ambitie te zien met betrekking tot het opleidingsniveau 
van trainers per team/leeftijdscategorie. 
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Leeftijdscategorie Niveau Vereiste 
opleiding 

Meisjeselftallen Recreatief Intern 

Hoofdtrainer O18 & O19  TCIII jeugd 

Brederodes O19-1 Selectie TCIII jeugd 

Overige O19 elftallen Recreatief Intern 

Hoofdtrainer O17 & O16  TCIII jeugd 

Brederodes O17-1 Selectie TCIII jeugd 

Overige O17 elftallen Recreatief Intern 

Hoofdtrainer O15 & O14  TCIII jeugd 

Brederodes O15-1 Selectie TCIII jeugd 

Brederodes O14-1 Selectie Intern 

Overige O15 elftallen Recreatief Intern 

Hoofdtrainer O13 & O12  TCIII jeugd 

Brederodes O13-1 Selectie TCIII jeugd 

Brederodes O12-1 Selectie Intern 

Overige O13 elftallen Recreatief Intern 

Hoofdtrainer O11 & O10  TCIII jeugd 

Brederodes O11-1 Selectie Intern 

Brederodes O10-1 Selectie Intern 

Overige O11-elftallen Recreatief Intern 

Hoofdtrainer O9 & O8  TCIII jeugd 

Brederodes O9-1 Selectie Intern 

Overige O9 elftallen Recreatief Intern 

Hoofdtrainer O7  Intern 

Mini’s O7  Recreatief Intern 

 
4.3 Opleiding Trainers 
Binnen Brederodes zijn diverse opleidingsmogelijkheden aanwezig voor spelers/ ouders/ 
vrijwilligers om zich te vormen tot trainer. Zo worden er jaarlijks interne cursussen en trainingen 
aangeboden, onder verantwoordelijkheid van Technische Zaken. 
Daarnaast biedt Brederodes de mogelijkheid aan (aanstaande) trainers opleidingen en cursussen 
te volgen, aangeboden door derden, waarbij het aanbod van de KNVB de voorkeur geniet. De 
trainer kan zich aanmelden voor een dergelijke cursus. Technische Zaken geeft op basis van 
gebleken geschiktheid en budget uiteindelijk toestemming. Er zal voor een dergelijke cursus van 
derden een contract met de betreffende trainer worden opgesteld, waarbij de verplichting om 
enkele jaren binnen Brederodes als trainer actief te blijven wordt aangegaan. 

 
4.4 Stagiares 
Brederodes is een door de overheid erkend en gecertificeerd leerbedrijf voor studenten van het 
middelbaar beroepsonderwijs. We bieden stageplaatsen aan en begeleiden de studenten in hun 
stagejaar bij onze vereniging. Voor de contacten met het mbo, het werven en plaatsen van stagiares 
beschikken we over een stagecoördinator. De praktijkbegeleiding wordt gedaan door de hoofdtrainer 

van de leeftijdscategorie waar de stagiares worden geplaatst.  
Voetballers uit de eigen jeugdopleiding kunnen bij ons ook terecht voor hun Maatschappelijke Stage. 
Als zij worden ingezet voor hulp bij trainingen dan worden ze begeleid door de hoofdtrainer. Als ze 
worden ingezet voor andere werkzaamheden dan is de jeugdcommissie hiervoor verantwoordlijk. 
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5. Selectiebeleid 

5.1 Teamsamenstelling  
Bij het samenstellen van de teams wordt beoogd om de speler de mogelijkheid te bieden om op zijn 
of haar spelniveau plezier en succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. 
De uitgangspunten zijn: 
 Alle spelers spelen in de leeftijdscategorie die bij hen hoort, de eerste januari van het 

geboortejaar dient hierbij als uitgangspunt. De KNVB richtlijnen worden hierbij gevolgd. 
Uitzonderingen op basis van voetbalkwaliteit, ontwikkeling of clubbelang zijn mogelijk. 

 Indelen naar niveau waarbij rekening wordt gehouden met voetbalkwaliteiten, techniek, 
inzicht, inzet, speelpositie en fysieke- & mentale ontwikkeling.  

 Bij het indelen speelt het advies van Technische Zaken, hoofdtrainers, trainers en het 
speler volgsysteem een essentiële rol. 

 Bij het samenstellen van de lagere teams  zal er ook rekening worden gehouden met andere 
criteria, waaronder vriendschap en de samenstelling van het vorig seizoen. 

 Dispensatie (O12 t/m O19) wordt toegepast op basis van de officiële regels die de KNVB 
stelt. Het verlenen van dispensatie is situatie afhankelijk en maatwerk. Bij het al dan niet 
verlenen van dispensatie zullen de belangen van de speler en het clubbelang tegen 
elkaar afgewogen worden. 

 
5.2 Verantwoordelijkheid samenstelling teams 
Bij de bovenbouw (junioren O14  t/m  O19) ligt de verantwoordelijkheid bij: 

 Hoofdtrainer bovenbouw en 1e elftal trainers voor de selectieteams van de leverende 
leeftijdscategorie en de ontvangende leeftijdscategorie, onder eindverantwoordelijkheid TZ 
bovenbouw 

 Hoofdtrainer bovenbouw voor de overige teams, onder eindverantwoordelijkheid TZ bovenbouw 
Bij de onderbouw (pupillen O7 t/m  O13) ligt de verantwoordelijkheid bij: 

 Hoofdtrainers van de leverende leeftijdscategorie en de ontvangende leeftijdscategorie 
voor alle teams, onder eindverantwoordelijkheid TZ onderbouw 

In het selectiebeleid t.a.v. keepers dienen de betreffende keeperstrainers te allen tijde 
betrokken te worden. Zij hebben hierin vanuit hun expertise een adviserende rol, 
beslissingsbevoegdheid ligt bij de Hoofdtrainer. Bij onoverkoombare meningsverschillen 
beslist TZ na overleg met Hoofd keeperstrainers. 

 
5.3 Doorselecteren 
Spelers  die zich tijdens een seizoen sterk ontwikkelen, of juist niet het verwachte niveau halen 
kunnen tijdens het seizoen opnieuw worden ingedeeld in een hoger of lager team. In principe 
zullen aanpassingen zoveel als mogelijk plaatsvinden tijdens de winterstop.  
Aanpassingen worden gedaan in overleg met de betrokken speler, ouders, trainer en 
hoofdtrainer en uitsluitend met goedkeuring van Technische zaken. Bij het doorselecteren zal er 
altijd een afweging worden gemaakt tussen het verenigingsbelang en het individuele belang. In 
deze afweging is het oordeel van Technische Zaken beslissend. 
 
5.4 Nieuwe leden 
Nieuwe leden, die na de start van het seizoen komen, zullen in onderling overleg met de trainers 
en leiders worden ingedeeld door de hoofdtrainer in samenspraak met Technische Zaken. Deze 
indeling vindt plaats nadat deze speler een aantal trainingen heeft bijgewoond zodat op basis 
van kwaliteit een juiste indeling kan plaatsvinden. Indien er geen ruimte meer aanwezig is zal de 
speler voorlopig alleen kunnen trainen. Wanneer er voldoende nieuwe aanmeldingen zijn wordt er 
een nieuw team geformeerd.  
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5.5 Planning teamindeling 
In onderstaande tabel is de globale planning van het indelingsproces opgenomen. Het is een 
globale planning en moet meer gezien worden als een richtlijn in welke perioden welke activiteit 
voor wie uitgevoerd moet worden. 

 
Activiteiten uit te voeren door TZ/Hoofdtrainer /Hoofdleider Selectie elftal Recreatief 

elftal Verzamelen van de spelerslijsten en opstellen spelerslijst 
nieuwe seizoen 

februari februari 

Lijst samenstellen potentiële selectiespelers op basis van input 
trainers en leiders (hoofdtrainer) 

februari n.v.t. 

Controle en afstemming tussen TZ en Hoofdtrainers van een 
leeftijdscategorie of de lijst compleet is (1e- jaars), de 
hoofdleider van de vertrekkende leeftijdscategorie controleert 
of de lijst compleet is voor de 2e-jaars spelers. 

maart maart 

Eerste conceptindeling recreatieve elftallen n.v.t. maart 

Voorlopige / eerste selectie april n.v.t. 

Oefentrainingen en oefenwedstrijd(en) juni n.v.t. 

Trainers en leidersbijeenkomst nieuwe seizoen; samenstellen 
nieuwe elftalindeling 

medio mei medio mei 

Advies en afstemming met TZ 3e wk mei 3e wk mei 

Bekendmaking (voorlopige) selectie 1 juni n.v.t. 

Bekendmaking voorlopige teamindeling 1 juni 1 juni 

Definitieve teamindeling voor O8 t/m O13 pupillen  4e wk aug. 4e wk aug. 
 Definitieve indeling voor O14 t/m O19 vindt enkele weken na de 

start van de competitie plaats. 
Eerste weken 
competitie 

Eerste weken 
competitie 

 

5.6 Doorschuiven (lenen) van spelers 
Binnen de jeugdafdeling van Brederodes is er behoefte aan duidelijke afspraken met betrekking 
tot het doorschuiven van jeugdspelers indien een ander team een tekort aan spelers heeft. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen afspraken met betrekking tot de jeugdselectieteams en 
afspraken met betrekking tot de lagere teams. 

 
Doorschuiven van jeugd(selectie)spelers naar senioren(selectie)team 
Wanneer er voor wedstrijden van de Brederodes seniorenselectieteams te weinig spelers zijn 
door blessures of schorsingen, dan zullen de hoofdtrainers daarvan dit aangeven bij het hoofd 
Technische Zaken. Deze zal vervolgens in overleg met het TZ bovenbouw en de trainer van O19 
voor aanvulling zorgen vanuit de jeugd. Met de volgende punten dient rekening te worden 
gehouden: 
 In het kader van opleiden is het voor een speler altijd beter om te spelen dan op de 

bank te zitten. Hiermee dient bij het uitnodigen van een jeugdspeler rekening 
gehouden te worden.  

 De hoofdtrainer senioren kan bij het hoofd Technische Zaken aangeven een 
jeugdspeler nodig te hebben voor de seniorenselectie en om overbelasting te 
voorkomen deze niet of beperkt te willen laten spelen bij zijn eigen team. 

In situaties, bijvoorbeeld bij kansen op promotie of degradatie, waarin beslissingen moeten 
worden genomen is het oordeel van hoofd Technische Zaken doorslaggevend. 
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Doorschuiven jeugdspelers (niet selectie) naar senioren (niet selectie) 

Wanneer er voor wedstrijden van de Brederodes seniorenteams (niet selectie) te weinig spelers 
zijn, dient dit in eerste instantie onderling opgevangen te worden. Pas wanneer dit niet mogelijk 
is mogen spelers uit de O19 junioren doorschuiven. Dit te allen tijde in overleg met TZ bovenbouw. 
Wanneer zowel selectieteams als niet selectieteams vragen om spelers van de O19 krijgen de 
selectieteams voorrang. 
 
Doorschuiven jeugdspelers selectieteams (O19 t/m O8) 
Afspraken en uitgangspunten: 
 Voor de winterstop wordt het eerste selectieteam aangevuld met spelers vanuit het 

tweede selectieteam binnen dezelfde leeftijdscategorie. Is er geen tweede selectieteam 
dan kan worden gebruik gemaakt van spelers uit het eerste selectieteam van de 
leeftijdscategorie daaronder.  Tweede selectieteams worden weer aangevuld met spelers 
vanuit de teams daaronder enz. 

 Na de winsterstop wordt het eerste selectieteam bij voorkeur aangevuld met spelers 
vanuit het eerste selectieteam van de leeftijdscategorie daaronder. 

 De hoofdtrainers/trainers overleggen altijd welke speler(s) worden doorgeschoven. 
 Selectiespelers zijn, indien nodig, verplicht om in een ander selectieteam te spelen. 
 Indien een speler langdurig aansluit bij een hoger team dan volgt deze speler, in overleg 

met de hoofdtrainer, eventueel ook de trainingen van dit team. 
 Indien een speler van het eerste team bij het tweede team moet spelen dan mag deze 

speler niet meer dan 15 competitiewedstrijden in het eerste team (indien team A 
categorie) hebben gespeeld (regelgeving KNVB). 

 Wanneer een team een vervangende keeper nodig heeft treedt de trainer in overleg met 
de betreffende keeperstrainer, de keeperstrainer adviseert, de trainer maakt uiteindelijk 
de keus. Uitsluitend wanneer er geen vervangende keeper beschikbaar is, kan er een 
veldspeler op doel gezet worden. 

 Het doorschuiven van spelers is bij voorkeur uiterlijk op donderdagavond bij betrokkenen 
bekend. 

In situaties, bijvoorbeeld bij kansen op promotie of degradatie, waarin beslissingen moeten 
worden genomen is het oordeel van Technische Zaken bovenbouw/onderbouw doorslaggevend. 
 

Doorschuiven spelers uit en naar recreatieteams (O19 t/m O8) 
Afspraken en uitgangspunten: 

 Alle trainers/leiders zijn verplicht mee te werken met de hoofdtrainer indien er om 
spelers wordt gevraagd. 

 Indien de trainer/leider van een recreatieteam onvoldoende spelers heeft neemt hij in 
eerste instantie contact op met zijn medetrainers/leiders binnen de leeftijdscategorie om 
tot een oplossing te komen en de hoofdtrainer wordt hierover geinformeerd. Er moet 
opgelet worden dat niet altijd van dezelfde spelertjes gebruik wordt gemaakt.  

 Wanneer het een trainer niet lukt om spelers te krijgen, kan hij contact opnemen met de 
hoofdtrainer van zijn leeftijdscategorie. De hoofdtrainer zal met de trainer/leider van 
een team uit dezelfde leeftijdscategorie contact opnemen om alsnog spelers te leveren. 
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6. Overgang naar de senioren 

 

6.1 Overgang naar de Senioren 
Waar de periode als jeugdspeler eindigt begint de carriere in het seniorenvoetbal. Zowel voor de 
speler als voor de club een cruciale fase, waarin de jeugdopleiding als het goed is zijn vruchten af 
gaat werpen. 
Om deze fase zo goed mogelijk te laten verlopen worden de volgende actiepunten ingezet, met 
als doel de jeugdspeler zich zo efficient mogelijk aan te kunnen laten passen aan het senioren 
voetbal: 
 
Toekomst Team 
Het Toekomst Team bestaat uit zaterdag selectie spelers onder 23 jaar, aangevuld met O19-O17 
spelers. Het team speelt ca. 10 wedstrijden per seizoen in een O23 competitie. 
De Toekomst Team Trainer is verantwoordelijk voor het selecteren van de spelers. 
 
Zaterdag 2 opleidings team 
Wanneer een jonge talentvolle speler in zijn 1e jaar nog niet direct in aanmerking komt voor 
zaterdag 1 kan hij geplaatst worden in zaterdag  2 ( afhankelijk van groeipotentie en persoonlijke 
ambitie) Het beleid hierin is dat in zaterdag 2 zoveel mogelijk jonge spelers (O23) met 
groeipotentie worden geplaatst aangevuld met enkele oudere spelers die in zaterdag 1 of hoger 
hebben gespeeld.   
 
Meetrainen en Deelname aan Wedstijd selectie zaterdag  1/2  
Na de winterstop zal de Hoofdtrainer Zaterdag in overleg met de Hoofdtrainer O19 met enige 
regelmaat momenten creëeren waarop O19 spelers mee kunnen trainen met de Zaterdag 
selectie en deel gaan uitmaken van de wedstrijdselecetie zodat zij hun wedstrijdminuten op dit 
niveau kunnen gaan maken. 
 
Vervroegd doorschuiven 
Bij blessures, schorsingen of situaties waarin een O19 speler iets toevoegt wat binnen de 
Zaterdag selectie ontbreekt, kan een O19 speler (tijdelijk) vervroegd worden doorgeschoven 
(voor procedure zie paragraaf 5.). Alleen spelers van de buitencategorie kunnen in aanmerking 
komen om definitief vervroegd te worden doorgeschoven, mits ze direct een versterking zijn voor 
zaterdag 1.De bevoegdheid ligt bij hoofd TZ. 
 
 
Begeleiding en keuzevorming bij overgang 
Er zal tijdig en zorgvuldig aandacht besteed worden aan het bepalen van de juiste 
teamsamenstelling en daarmede het juiste pad voor de jeugdspeler. Hoofdtrainer Zaterdag, 
Trainer Zaterdag 2, Trainer toekomst Team, Lid TZ Bovenbouw en Hoofd TZ hebben hiertoe tijdig 
overleg. Hierna zal met goedkeuring Hoofd TZ door (sommige van) bovengenoemden met de 
jeugdspeler gesproken worden om met hem te kijken naar het voor hem en de club meest 
gunstige perspectief. 
 
 
 
 
 
 



 

v.v. Brederodes Technisch Beleidsplan 2017-2021 Pagina 14 
 

7. Beoordelingsformulieren 

 
 
 
 
 
 

SPELERSBEOORDELING Keeper O8 & O9 
Beoordeelde speler: 

Beoordeeld door: 

Datum: 

 

 

BASISGEGEVENS 

Lengte 

Postuur 

Team, Positie en Klasse waarin gespeeld 
 

ATLETISCH 

Snelheid 

Motoriek 

Lenigheid 

 

FYSIEK 

Duelkracht in de lucht 

Loopvermogen 

 

TECHNISCH 

Duiken links 

Duiken rechts 

Uitgooi 

Uittrap 

Vangen oprapen 

Vangen bovenhands 

Vangen buik/borst 

 

TACTISCH 

Positie kiezen voor doel 

Meedoen met het spel 

 

EIGENSCHAPPEN 

Omgang met medespelers en begeleiders 

Bescheiden/Brutaal 

Linksbenig, Rechtsbenig, Beide 

Motivatie/concentratie 

 

OVERALL BEOORDELING 

 

 

Team advies volgend seizoen 
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SPELERSBEOORDELING Keeper 
Beoordeelde speler: 

Beoordeeld door: 

Datum: 

 

 

BASISGEGEVENS 

Lengte 

Postuur 

Team, Positie en Klasse waarin gespeeld 
 

ATLETISCH 

Snelheid 

Wendbaarheid 

Motoriek 

 

FYSIEK 

Duelkracht in de lucht 

1 tegen 1 duels 

 

PERSOONLIJKHEID 

Wedstrijdmentaliteit 

Uitstraling 

 

TECHNISCH 

Balbeheersing handen 

Handelingssnelheid handen 

Balbeheersing voeten 

Passing / spelverdeling 

Balcontrole in de lucht 

Balcontrole over de grond 

Uitgooi 

Uittrap 
 

TACTISCH 

Meevoetballen 

Lijn keepen 

Aanbieden bij verdedigers 

Overzicht bij spel hervatting 

 

EIGENSCHAPPEN 

Bescheiden/Brutaal 

Karakterspeler 

Discipline 

Linksbenig, Rechtsbenig, Beide 
 

OVERALL BEOORDELING 

 

Team advies volgend seizoen 
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SPELERSBEOORDELING O8 t/m O11 
Beoordeelde speler: 

Beoordeeld door: 

Datum: 

 

 

BASISGEGEVENS 

Lengte 

Postuur 

Team, Positie en Klasse waarin gespeeld 

 

ATLETISCH 

Snelheid 

Motoriek 

 

FYSIEK 

Duelkracht 

Loopvermogen 

 

TECHNISCH 

Aannemen 

Passing 

Dribbelen 

Passeren 

Schieten 

Scorend vermogen 

 
TACTISCH 

Combinatiegevoel 

Positiegevoel 

Verdediger/ Aanvaller 

 

EIGENSCHAPPEN 

Bescheiden/Brutaal 

Linksbenig, Rechtsbenig, Beide 

Motivatie/concentratie 

  Omgang met medespelers en begeleiders 

 

 

OVERALL BEOORDELING 

 

Team advies volgend seizoen 
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SPELERSBEOORDELING O12&O13 
Beoordeelde speler: 

Beoordeeld door: 

Datum: 

 

 

BASISGEGEVENS 

Lengte 

Postuur 

Team, Positie en Klasse waarin gespeeld 

 

ATLETISCH 

Snelheid 

Wendbaarheid 

Motoriek 

 

FYSIEK 

Duelkracht 

Loopvermogen 

 

PERSOONLIJKHEID 

Wedstrijdmentaliteit 

Uitstraling 

 

TECHNISCH 

Balbeheersing 

Handelingssnelheid 

Koppen 

Passing 

Scorend vermogen 

Individuele actie 

Duel 

Voorzet 

 

TACTISCH 

Combinatiegevoel 

Positiegevoel 

Aanspeelbaarheid 

Omschakeling verdediging 

Omschakeling aanval 

Overzicht 

 

EIGENSCHAPPEN 

Bescheiden/Brutaal 

Creatief 

Karakterspeler 

Technische speler 

Discipline 

Linksbenig, Rechtsbenig, Beide 

 

OVERALL BEOORDELING 

 

Team advies volgend seizoen 
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SPELERSBEOORDELING O14 t/m O19 
Beoordeelde speler: 

Beoordeeld door: 

Datum: 

 

 

BASISGEGEVENS 

Lengte 

Postuur 

Team, Positie en Klasse waarin gespeeld 

 

ATLETISCH 

Snelheid 

Wendbaarheid 

Motoriek 

 

FYSIEK 

Duelkracht 

Loopvermogen 

 

PERSOONLIJKHEID 

Wedstrijdmentaliteit 

Uitstraling 

 

TECHNISCH 

Balbeheersing 

Handelingssnelheid 

Koppen 

Passing 

Scorend vermogen 

Individuele actie 

Duel 

Voorzet 

 

TACTISCH 

Combinatiegevoel 

Positiegevoel 

Aanspeelbaarheid 

Omschakeling verdediging 

Omschakeling aanval 

Overzicht 

 

EIGENSCHAPPEN 

Bescheiden/Brutaal 

Creatief 

Karakterspeler 

Technische speler 

Discipline 

Linksbenig, Rechtsbenig, Beide 

 

OVERALL BEOORDELING 

 

Team advies volgend seizoen 

 


