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Voorwoord.  

 

Voor veel mensen is voetbal het leukste spelletje wat er is. Of je nu actief betrokken bent als speler of 
passief als toeschouwer. Je moet als club heel veel zaken organiseren en met veel factoren rekening 
houden. Bij FC Dinxperlo werken we met een grote groep, voor het grootste deel vrijwilligers, samen 
om het voetballen binnen onze club mogelijk te maken. Dit doen we met allemaal mensen die zich op 
één of andere manier betrokken voelen met de club, immers voetbal verbindt. 

Waar intensief wordt samen gewerkt gaat er ook weleens wat mis. Iedereen heeft los van elkaar de 
beste bedoelingen. Binnen de vereniging willen we graag goed georganiseerd en waar mogelijk met 
plezier kampioen worden. En niet alleen dit jaar maar ook in de jaren die daar opvolgen. Uiteraard is 
de eerste doelstellig van voetbal winnen of door een goede samenwerking tussen het team en 
begeleiding tot een positief resultaat komen. 

Maar is dit ook de doelstelling op elk niveau en voor iedere leeftijdscategorie? De doelstelling kan voor 
een ieder anders zijn. De doelstelling van een coach kan haaks staan op de doelstellingen van de 
Technische Commissie of sponsors, publiek en spelers. Een doelstelling van een (jeugd)coach kan 
zijn dat deze ervoor dient te zorgen dat er zoveel mogelijk spelers worden opgeleid om door te 
stromen naar het eerste team. Dit betekent een planning op langere termijn. Spelers en toeschouwers 
kijken meer naar de successen op korte termijn. We willen kampioen worden! Als de coach onze 
beste speler nou niet had gewisseld dan hadden we deze wedstrijd gewonnen. Enzovoort. Allemaal 
een andere doelstelling. Er moet dus duidelijkheid zijn wat er van elkaar verwacht wordt. Werken aan 
een gezamenlijk doel. Iedereen heeft hier een rol in. Van bestuur tot Technische Commissie en van 
Coaches/trainers tot spelers en van vrijwilligers tot ouders enz. Echt iedereen. 

Met dit beleidsplan hoopt de Technische Commissie dat er een leidraad is ontstaan voor het reilen en 
zeilen van FC Dinxperlo op voetbalgebied. In dit plan willen we kort en algemeen aangeven wat de 
doelstellingen zijn en wat er verwacht wordt van trainers, spelers, leiders en coördinatoren Dit 
technische plan schetst op hoofdlijnen de richting die het volgens onze kant op moet. Behalve een 
aantal vaste doelstellingen en uitgangspunten en omschreven bevoegdheden is het plan vooral 
gebaseerd op samenwerking.  

Wij van de Technische Commissie gaan ervan uit met dit beleidsplan een positieve bijdrage te hebben 
geleverd aan de verdere toekomst van FC Dinxperlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCD Commissie Voetbal zaken 

Organisatie en beleid 2020-2025 
 

 

 

 

Inhoudsopgave: 

 

Doelstelling & Visie: 

Organisatie: 

De uitgangspunten 

Uitlenen overhalen van spelers 

Aansluiting op het seniorenvoetbal 

Visie dames en meisjesvoetbal FC Dinxperlo 

Speelniveau FC Dinxperlo 

Jeugdopleiding 

Bewaking jaarplan 

Indeling teams 

Herindeling tijdens seizoen 

Functieomschrijvingen 

Opleidingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCD Commissie Voetbal zaken 

Organisatie en beleid 2020-2025 
 

 

Doelstelling & Visie: 

 

Doelstelling: 

• FC DINXPERLO wil een goede plek zijn voor het opleiden van jeugdspelers, een club waar plezier 
en prestatie gecombineerd worden. 

• Het opleiden en ontwikkelen van spelers gaat voor de prestatie. Dit moet worden gerealiseerd door 
het aanstellen van goede trainers en leiders want bij het opleiden hoort niet alleen het voetbal maar 
ook de maatschappelijke ontwikkeling. 

• Wij willen met onze eerste elftallen zo hoog mogelijk spelen en de overige teams en spelers op hun 
eigen niveau laten voetballen. De ambitie is wel om de spelers van in ieder geval de selectieteams zo 
te trainen dat ze op een zo hoog mogelijk niveau kunnen spelen. 

• Wij vinden het belangrijk om ook de spelers en trainers te ontwikkelen van de niet selectie teams. 

 

Visie: 

Wij willen de bal 

De visie van de club zal zijn dat wij graag de bal willen hebben. Dat maakt voetbal veel leuker. Er zal 
in de opleiding veel aandacht gegeven worden aan de onderdelen hoe houden wij de bal; hoe worden 
we baas over de bal; hoe creëren wij kansen; hoe veroveren wij de bal terug. Deze factoren zullen 
terug keren op het trainingsveld. Maar in het hedendaagse voetbal is het niet alleen maar techniek en 
positiespel. We zullen daarnaast ook op kracht, loopvermogen en bewegingsleer moeten inzetten. 
Ook dit gaat onderdeel worden van de opleiding. 

De speelwijze kan worden vastgelegd maar is afhankelijk van de beschikbare spelers en is daarnaast 
ook afhankelijke van factoren die je zelf niet in de hand hebt zoals de sterkte van de tegenstander, 
stand in de wedstrijd of de weersomstandigheden. Door ons juist niet vast te leggen op 1 systeem 
maar iedereen te leren in meerdere systemen te spelen, kunnen we de spelers en speelsters beter 
ontwikkelen. 

In ons voetbaljeugdplan staan de aandachtspunten per leeftijdscategorie beschreven. Deze 
aandachtspunten staan in het laatste deel van dit document.  
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Organisatie: 

De voetbalorganisatie 

De identiteit van de vereniging moet terug komen in de personen die onderstaande functies gaan 
invullen. Wij gaan op zoek naar bij de club betrokken personen die zich bezig houden met het 
ontwikkelen van het voetbal binnen FC DINXPERLO. Zij zullen niet alleen het prestatievoetbal moeten 
ontwikkelen maar ook het recreatievoetbal. 
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De organisatie binnen FC DINXPERLO ziet er als volgt uit: 

 

Technische commissie:  
Onder het bestuur komt de technische commissie, deze bestaat uit meerdere personen welke 
verantwoordelijk zijn voor het algehele voetbaltechnische beleid binnen FC Dinxperlo.  

Jeugdcoördinatoren:  
Per leeftijdscategorie wordt een coördinator aangesteld die als eerste vraagbaak zal dienen voor 
trainers, leiders, ouders en spelers. 

Trainers selectie teams:  
De trainers van de eerste teams zullen mede zorgen voor de aansturing en ontwikkeling van de 
trainers van de lagere teams en de ontwikkeling van de spelers in die leeftijdscategorie.  

Trainers niet selectie teams:  
De trainers van de niet selectie teams kunnen begeleid worden door de trainers van de selectie teams 
en de jeugdcoördinatoren in hun ontwikkeling als trainer.  

Leiders:  
Leiders moeten ondersteunend zijn aan de trainer, de spelers en de ouders en hebben een 
belangrijke rol in de maatschappelijke ontwikkeling van de spelers. 
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Overlegstructuren 

Om de organisatie goed te laten verlopen is gestructureerd overleg noodzakelijk. Per leeftijdscategorie 
zal er overleg zijn tussen TC, jeugdcoördinatoren, trainers, leiders en ook ouders en natuurlijk spelers.  
FC DINXPERLO kent de volgende overlegstructuren. 

Technisch Commissie Overleg 

Hier worden de ontwikkelingen binnen alle teams en het technisch beleid besproken. Zitting in dit 
overleg hebben de leden van de technische commissie. 

Het voetbaltechnisch overleg 

In dit overlegorgaan zitten leden van de TC, de hoofdtrainer per leeftijdscategorie, de trainers van de 
overige elftallen in de leeftijdscategorie en de (jeugd)coördinatoren.   

Trainers voortgangsgesprek 

Het gesprek vindt minimaal 1x per seizoen plaats. Dit gesprek vindt plaats tussen Technische 
Commissie en trainers voor de selectie teams en de jeugdcoördinatoren en de trainers van de niet 
selectie teams.  

Coördinatoren/TC overleg 

Dit overleg gaat over organisatorische zaken rondom het jeugdvoetbal maar ook over de indeling van 
de (selectie)teams.  

Informatiebijeenkomsten ouders/verzorgers 

Aan het begin van het seizoen worden ouders/verzorgers geïnformeerd over het verloop van het 
komende seizoen. Het doel van deze bijeenkomsten is het voorstellen van de trainers/leiders en 
jeugdcoördinatoren. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd per team en tijdens deze bijeenkomsten 
wordt informatie gegeven en worden afspraken gemaakt. Deze bijeenkomsten gaan we ook gebruiken 
om ook ouders/verzorgers mee te nemen in hetgeen waar we als club voor staan, wat we willen en 
hoe we dat samen met de ouders en verzorgers willen bereiken. 
Wij verwachten dat de bijeenkomsten t/m jeugd O13 worden georganiseerd. Voor de oudere lichtingen 
licht de verantwoordelijkheid bij de betreffende trainers/leiders.  
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De uitgangspunten 

FC DINXPERLO heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die past binnen de blauwdruk van de 
vereniging. We gaan de volgende uitgangspunten hanteren: 

• Een talent moet zo hoog mogelijk spelen. Leeftijd moet niet uitsluitend bepalend zijn maar ook de 
fysieke en mentale eigenschappen van een speler zullen mee moeten wegen in een beslissing om 
een speler door te schuiven. De beslissing wordt genomen door de Technische Commissie, in 
samenspraak met ouders, coördinator en trainer(s). 

• Het opleiden en ontwikkelen van spelers staat centraal. Het leveren van prestaties is ondergeschikt 
aan het opleiden. 

• Iedereen wordt opgeleid om op zowel gras als ook kunstgras te kunnen voetballen. 

• Er is geen verschil meer tussen meisjes en jongensvoetbal. Zie ook toelichting op omgang met 
meisjesvoetbal. 

• Jeugdselecties worden bij voorkeur getraind door gediplomeerde trainers. 

• De overige teams hoeven geen gediplomeerde trainers te hebben. Wel trainers die beschikken over 
goede sociale en communicatieve vaardigheden, voetbalkennis hebben en bijdragen aan een 
optimale teamspirit. 

• De selectie trainer, de trainer van het eerste jeugdteam, is (mede) verantwoordelijk voor de gehele 
leeftijdscategorie, niet uitsluitend voor de selectie. Van hen wordt verwacht dat zij hun voetbalkennis 
overdragen aan de niet-selectie trainers zodat deze kennis ook wordt benut voor de niet-selectie 
spelers. 

• Ieder team beschikt over ten minste een leider/begeleider. Van hen verwachten we dat zij 
ondersteunend zijn aan de trainer en bijdragen aan een goede teamspirit. 

• Wij willen onze eigen trainers opleiden en ontwikkelen. Hierbij hebben we de voorkeur om (jonge) 
trainers op te leiden volgens een intern (en mogelijk extern) trainingsplan. 

• Trainers en leiders zullen worden gestimuleerd tot het volgen van interne en externe trainingen om 
hun kennis uit te breiden. 

• Elke leeftijdscategorie traint bij voorkeur op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. 
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Uitlenen overhalen van spelers 

Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures en schorsingen weer situaties waarbij spelers   
incidenteel doorgeschoven moeten worden naar andere teams. Het uitgangspunt van het 
doorschuiven van spelers is dat het verenigingsbelang uitgaat boven het elftalbelang en dat iedere 
trainer en  speler mee dienen te werken om andere teams compleet te maken. Voor het (uit) lenen van 
jeugdspelers gelden onderstaande spelregels: 

(Hoofd)trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers. Uiteraard dient dit in 
goed overleg te gaan tussen (hoofd)trainers onderling. Bij senioren-selectieteams is de trainer vrij om 
te kiezen (talent, 1e of 2e jaars, positie, blessures, motivatie). Bij jeugdvoetbal dient er in eerste 
instantie gekeken te worden naar een jeugdspeler uit dezelfde leeftijdscategorie. Wanneer dit op basis 
van aantallen niet mogelijk is kan er in een andere leeftijdscategorie gekeken worden.  Indien er 
sprake is van onenigheid over een te nemen beslissing, zal de coördinator er bij worden betrokken. 
Deze zal, indien nodig in samenspraak met de TC, de beslissing nemen.  
 
Een jeugdspeler die door moet schuiven, dient wel speeltijd te krijgen in het hogere team. Bij niet-
selectieteams moet de geleende speler minstens een helft spelen (hangt ook af van de speeltijd in zijn 
eigen team).  
Bovenstaande is niet van toepassing indien een speler wordt uitgeleend aan heren 1.  

Bij de senioren geldt dat wanneer een speler 2 speelrondes minder dan 1 speelhelft meedoet een 
trainer en/of leider de volgende speelronde een andere speler dient te kiezen. Dit om de spelers 
voldoende speelminuten te garanderen. Het aantal speelminuten wordt op voorhand door de trainers  
onderling en met de speler afgestemd. Uitzonderingen hierop in overleg tussen speler,  trainers en 
coördinator/ TC-leden. Dit heeft met name betrekking op spelers die vanuit heren 1 met het tweede 
elftal meespelen. Doel is om op het moment van meespelen in een tweede elftal zoveel mogelijk 
minuten te maken.  

Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, dan 
dient de betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing te zoeken met de trainer/leider van 
het lagere team van waaruit de speler benodigd is. Uitgangspunt moet zijn dat het team waarvan 
geleend wordt niet minder dan 12 spelers mag hebben (voor pupillen 7 of 9 spelers).  

Spelers die weigeren door te schuiven worden hierop aangesproken en eventueel worden disciplinaire 
maatregelen genomen.  
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Aansluiting op het seniorenvoetbal 

 

Om onduidelijkheden te voorkomen zullen enkele uitgangspunten besproken worden die zowel 
betrekking hebben op de senioren als de jeugd. Deze punten zijn: 

In het kalenderjaar waarin een jeugdspeler de leeftijd van 19 jaar bereikt  gaat hij over naar de 
seniorenafdeling. 

Voor het bevorderen van een goed contact en overleg tussen de leden van de commissie 
voetbalzaken, hoofdtrainer JO19-1, Hoofdtrainer heren 1 en de trainer van heren 2 is er het 
voetbaltechnische overleg.  

In het kader van gewenning dienen de mogelijkheden te worden onderzocht en gelegenheden worden 
benut om de jeugdspelers het lopende voetbalseizoen in seniorenwedstrijden en trainingen mee te 
draaien en te testen.  

Een jeugdspeler mag lopende het seizoen ingezet worden bij de seniorenafdeling na overleg tussen 
hoofdtrainer heren 1 en 2 en hoofdtrainer JO19.  

Een zeer getalenteerde jeugdspeler kan alleen op voorspraak van de Technische Commissie en in 
overleg met de hoofdtrainers van heren 1 en JO19 vervroegd overgaan naar de senioren.  

Alle beslissingen lopen via de Technische Commissie, bij twijfel heeft deze commissie veto. 
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Visie dames en meisjesvoetbal FC Dinxperlo 

 

Beleidsdoelstellingen van het dames- en meisjesvoetbal de komende periode  

 

1) FC Dinxperlo is de aangewezen voetbalclub voor meisjes en dames die op niveau willen 

voetballen. 

2) Uitgangspunt is dat meisjes die het willen en kunnen zo lang mogelijk op prestatief niveau bij 

de jongens blijven spelen. 

 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

Speelsters in de pupillen-teams t/m O10 spelen gemengd. 

Speelsters vanaf de O-11 krijgen de keuze om in een meisjesteam te spelen of in een gemengd team 
te blijven spelen. Dit afhankelijk van speelniveau en persoonlijke wensen.  

 

Wat zijn onze doelen: 

Doel is dat ieder meisje op haar eigen niveau en met plezier kan voetballen. 

De meiden blijven zolang als mogelijk bij de jongens voetballen. Hierdoor worden ze kwalitatief 

beter. Anderzijds moeten meiden die niet met jongens samen willen spelen of minder 

prestatief zijn ingesteld zich ook thuis voelen bij FC Dinxperlo.  

Het creëren van meidenteams trekt uiteindelijk ook extra meiden aan.  
 

De voorkeur gaat dus uit naar een 2 sporenbeleid: 

1) Meiden die het kunnen en willen, spelen in teams met jongens (vanaf O-11). Indeling en 
beoordeling van spelniveau ligt uiteraard bij TC, coördinatoren en trainers.  

2) Overige meiden spelen in meidenteams. 
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Speelniveau FC Dinxperlo 

Niveau jeugd 

FC Dinxperlo streeft er naar om de jeugdselectieteams zo hoog mogelijk te laten spelen. Er wordt per 
jaar op basis van het niveau ingeschat in welke klasse deze teams kunnen spelen. Hierbij streven we 
ernaar om zoveel mogelijk de eerste teams in de 1e klasse of hoger te laten spelen. 

De meidenselectieteams (vanaf O13) spelen in een passende (jongens) competitie. Uitzonderlijke 
talenten krijgen de gelegenheid om zich tussen de jongens te ontwikkelen en worden hierin gelijk 
behandeld. De schaduwteams (JO19-2, JO17-2, JO15-2 en JO13-2) kennen een streefniveau van 
minimaal 2e klasse 

Niveau senioren 

Mannen 

Komende 5 jaar groeien naar een stabiele club in de 3e klasse, die mee kan doen om promotie naar 2e 
klasse. Voor het tweede selectieteam streven we naar reserve 1e klasse.  

Vrouwen 

Komende 5 jaar groeien naar een stabiele club in de 3e klasse, die mee kan doen om promotie naar 
2e klasse. Daarnaast willen we een extra damesteam realiseren. 
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Jeugdopleiding 

Er zal volgens het opleidingsplan (zie bijlage ) worden getraind, waarin per leeftijdscategorie wordt 
aangegeven aan welke elementen van de basisvaardigheden aandacht zal worden geschonken. In 
het opleidingsplan zijn de technische elementen van de basisvaardigheden opgenomen per 
leeftijdscategorie. 

Per element van de basisvaardigheid zullen er door de trainers oefenprogramma's worden uitgewerkt. 
Dit al dan niet met behulp van hoofd opleidingen (onderbouw). Deze worden voor trainingen gebruikt, 
en als voorbeeld dienen voor zelf uit te werken oefenstof. 

 

Gewenste kwalificaties trainers per categorie 

Trainer JO19 

UEFA cat C 

Trainer JO17 

Juniorentrainer voorkeur UEFA cat C  

Trainer JO15 

Juniorentrainer voorkeur UEFA cat C  

Trainer JO13 

Juniorentrainer voorkeur UEFA cat C 

Trainer O11 

Pupillentrainer KNVB 

Trainer O10 

Pupillentrainer KNVB 

Trainer O9 

Pupillentrainer KNVB 

Trainer O8 

Pupillentrainer KNVB 

Trainers Keepers selectieteams 

Keepercoach niveau 2 

Trainers Keepers      Interne keeperscursus 
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Bewaking jaarplan 

Na een overwogen indeling, dient de begeleiding van de trainers een voortdurend punt van aandacht 
te zijn voor de coördinatoren.  De coördinatoren zullen de trainers bekendmaken met het 
opleidingsplan en zullen nieuwe trainers opvangen en begeleiden. De coördinator zal zich regelmatig 
op de hoogte stellen van het functioneren van de trainers en zal eventueel benodigde verbeterpunten 
met de desbetreffende trainers bespreken.  

Indeling teams 

De coördinatoren delen in samenspraak met de trainers en leiders de (selectie)teams in. 
Bij de indeling wordt zowel met het niveau als met sociale aspecten rekening gehouden. De beste 
en/of meest talentvolle spelers worden in de selectieteams ingedeeld. 

Selecteren gebeurt in de eerste plaats op basis van voetbalcapaciteiten, echter naast technische, 
tactische en fysieke vaardigheden behoren ook zaken als gedrag en inzet tot de voetbalcapaciteiten. 
Selecteren vindt voornamelijk plaats bij de indeling voor het nieuwe seizoen. Selectie per 
leeftijdsklasse gebeurt op basis van de volgende kenmerken: 

- technische vaardigheden; 

- samenspel; 

- tactische vaardigheden; 

- fysieke gesteldheid; 

- spelvreugde; 

- gedrag tijdens trainingen en wedstrijden  

- veldbezetting (positie in veld). 

-Talentvolle meisjes worden indien dit past bij hun ontwikkeling waar mogelijk ingedeeld een geschikt 
jongensteam. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met betreffende speelster.  

-Voor de niet-selectieteams wordt naast leeftijdsklasse en voetbalcapaciteiten ook gekeken naar 
wensen als vriendjes, klasgenoten en dergelijke. 

-Bij pupillen en overige jeugdteams willen we team 1 en 2 naar sterkte indelen. De overige teams 
worden, waar mogelijk, naar gelijke sterkte ingedeeld. Dit om de spelvreugde van een ieder zo 
optimaal mogelijk te houden.    
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Herindeling tijdens seizoen 

Als tijdens het seizoen blijkt dat een speler uit een lager team zich boven verwachting goed ontwikkelt, 
kan dat beloond worden met een indeling in het hoger team. Andersom als het er naar uitziet dat de 
voetbalcapaciteiten aan het begin van het seizoen verkeerd zijn ingeschat of dat ze zich duidelijk 
onvoldoende ontwikkelen dient de coördinator, de leider en de trainer de betreffende speler, eventueel 
ook de ouders, in een gesprek hiervan op de hoogte te brengen en zal de speler in een lager team 
worden geplaatst. Herindeling tijdens het seizoen dient alleen in uitzonderlijke gevallen plaats te 
vinden om zoveel mogelijk wisselingen tijdens het seizoen te voorkomen. 
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Functieomschrijvingen 

 

Taken / verantwoordelijkheden 

Lid Technische Commissie 

Taken:   

Het vormgeven aan + bewaken van  het totale voetbaltechnische beleid binnen de vereniging en het 
zo goed mogelijk behartigen van alle belangen van het voetbal zowel binnen als buiten de vereniging.  

Het rapporteren  aan en overleggen met het algemeen bestuur betreffende de technische zaken.  

Ziet toe dat de taakomschrijvingen en jaarplanning volgens technisch plan worden uitgevoerd.  

Heeft regelmatig overleg met coördinatoren.  

Verantwoordelijk voor bewaking van het met het bestuur overeengekomen voetbalbegroting.  

Verantwoordelijk voor contractafspraken met selectietrainers. 

Eindverantwoordelijk bij geschillen vanuit het technisch beleid. 

  

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 3-6  uur per week 
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Taken / verantwoordelijkheden 

Coördinator (onder-, midden- of bovenbouw). 

Taken: 

Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het technisch voetbal beleidsplan. 

Is samen met de trainers van de leeftijdsgroep, verantwoordelijk voor de samenstelling en indeling van 
de (selectie)teams. 

Periodiek houden van voortgang- en evaluatiegesprekken van trainers en, zo nodig, leider – verzorger 
en individuele spelers.  Tevens schriftelijk verslag uitbrengen naar commissie voetbalzaken. 

Het verkrijgen van een goede beeldvorming van trainer en teams. Bijvoorbeeld door het met enige 
regelmaat bezoeken van trainingen en wedstrijden. 

Initiatief nemen bij het zoeken van nieuwe trainers/kader voor de teams uit de betreffende 
leeftijdsgroep. 

Neemt deel aan de overlegstructuren zoals in het beleidsplan beschreven.  

Coördineren van overgang gedurende het seizoen van jeugdspeler naar hoger elftal cq senioren. 

Bemiddelen in conflicten en of hulp van verantwoordelijke inroepen. 

Vertrouwelijke zaken doorgeven aan vertrouwenspersoon.  

Contactpersoon voor leiders en trainers en evt. ouders in de breedste zin van het woord. 
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Taken / verantwoordelijkheden 

Lid coördinator recreatieteams 

Taken: 

Aanspreekpunt voor de leiders van de lagere seniorenelftallen. 

Het 2 keer per jaar organiseren van het leiders/ assistentenoverleg.  

Verantwoordelijk voor het indelen van de lagere seniorenelftallen.  

Verantwoordelijk voor het aanstellen van (nieuwe) elftalbegeleiding. 

Werkwijze: inventariseren van overgebleven spelers per elftal, nieuwe leden, doorstroming vanuit de 
JO19 en afvallers van de prestatiegerichte elftallen. Men probeert een goede mix samen te stellen, 
rekening houdend met het niveau en wensen van de individuele speler. 

Handelen conform het voetbalbeleidsplan. 

Bemiddelen in conflicten en of hulp van verantwoordelijke inroepen.  
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Taken / verantwoordelijkheden 

 

(Hoofd) jeugdtrainer  

 

 

• Geeft trainingen conform het technische jeugdplan. 

• Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging.  

• Geeft invulling aan “train de trainer” principe. 

• Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden.  

• Neemt deel aan de overlegstructuren binnen de vereniging.  

• Legt verantwoording af aan de coördinator van de leeftijdscategorie.  

• Is verantwoordelijk voor de door zijn team gebruikte trainingsmaterialen.  
 Incl. opruimen van materialen en doelen na iedere training op de daarvoor bestemde 
opstelplaatsen. 

• Draagt uit dat het verenigingsbelang ten alle tijden boven eigen belang staat.  

• Meedenken (probleemoplossend denken). 

 

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 8  uur per week. 
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Taken / verantwoordelijkheden 

 

Trainer selectie elftal senioren (m/v) 

 

Het belangrijkste is dat de trainers passen in de cultuur van de vereniging. 

 

Taken/verantwoordelijkheden:  

 

• Minimaal in het bezit van een UEFA-B diploma, trainer 2e selectie in bezit van UEFA-C 
diploma.  

• Trainer van de 2e selectie is bij voorkeur een intern persoon. 

• Maximaal presteren met de betreffende spelersgroep. 

• Productief onderling trainersoverleg. (bijv. hulp bij trainingen + contact keeperstrainer) 

• Beleidsplan van de vereniging naleven. 

• Zorgt voor discipline en naleving van de gedragscode van de vereniging.  

• Geeft, indien nodig,  invulling aan  “train de trainer” principe. 

• Stimuleren van aanwezigheid van het team bij team- en verenigingsactiviteiten. 

• Verplicht om aanwezig te zijn bij overlegmomenten. 

• Draagt uit dat verenigingsbelang altijd boven eigen belang staat.  

• Het positief vertegenwoordigen van de vereniging zowel binnen als buiten de vereniging.  

• Verzorgen van de trainingen.  

• Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden. 

• Meedenken (probleemoplossend denken). 

 

Tijdinvestering ca. 10 – 15 uur per week (incl. wedstrijddag) 
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Taken / verantwoordelijkheden 

 

Elftalleider 

 

Taken:  

 

• Contactpersoon voor de (jeugd)spelers van zijn elftal betreffende niet voetbaltechnische 
 aangelegenheden.  

• Zorg dragen voor een correct gedrag conform de gedragscode van de vereniging, zowel 
binnen als buiten het veld en corrigerend handelen indien nodig.  

• Ziet toe op correct gebruik van materialen, kleedkamers, kleding, velden etc. 

• Zorgt mede voor duidelijke afspraken en naleving hiervan. 

• Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden. 

• Mede verantwoordelijk voor de planning + uitvoer van de corvee werkzaamheden.  

• Indien van toepassing aanwezig bij teambesprekingen of elftalindeling voorafgaande aan de 
komende wedstrijd. Deze vindt in de regel plaats op de donderdagavond. 

• Maakt afspraken en ziet er op toe dat er bij uitwedstrijden tijdig wordt vertrokken met 
voldoende spelers. 

• Verzorgen van de wedstrijdkleding. Hij draagt zorg voor juist gebruik van de door vereniging in 
bruikleen gegeven kleding en is aanspreekpunt bij beschadiging of zoekraken van kleding. 
Inname van kleding en  materialen aan het einde van het seizoen. Zorgdragen voor de 
wedstrijdballen en evt. andere materialen. 

Ontvangt de tegenpartij op de wedstrijddag en meld zijn team aan bij uitwedstrijden. 

• Ontvangt voor de wedstrijd de scheidsrechter en zorgt dat de wedstrijdbal aan de 
scheidsrechter wordt overhandigd.  

• Zorgt voor de correcte afhandeling van de digitale wedstrijdformulieren. 

• Meldt het niet doorgaan, staken of anderzijds van de wedstrijd en de reden daarvan direct aan 
de  afdeling wedstrijdzaken en vult, indien nodig, in samenwerking met de grensrechter 
het rapport of verweerschrift in.  

• Stimuleren van het team voor het deelnemen aan team- en verenigingsactiviteiten. 

• Zorgt voor discipline en naleving van de gedragscodes van FC DINXPERLO. 

• Neemt deel aan overlegstructuren binnen de vereniging. 
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Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de (jeugd)leider goed communiceert 
en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft.  

 

Tijdsinvestering: gemiddeld ca.3 tot 5 uur per week. 
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OPLEIDINGSPLAN 

OPLEIDINGSDOELSTELLING J O 7 E N J O 8 

Voor Jo-7 en Jo-8 kan de bal zelf als een flinke weerstand ervaren worden. Opleidingsdoelstelling 
voor de J0-7 en Jo-8 is om basisspelrijpheid te bewerkstelligen. De Jo-7 en Jo-8 dienen controle te 
bewerkstelligen over simpele voetbalhandelingen. De nadruk tijdens het opleiden de Jo-7 en Jo-8 ligt 
op de Techniek. Door de nadruk op techniek te leggen kan de bal uiteindelijk middel worden om 
voetbalbedoelingen te realiseren. Het is belangrijk dat de basis wordt gelegd om de Jo-7 en Jo-8 in 
oudere jeugdteams te laten domineren in het 1:1 duel. Logischerwijs is dit samen met de 
leeftijdsspecifieke kenmerken van invloed op de aan te bieden oefenstof. 

2.1 Algemeen 

• De bal staat centraal, alle handelingen worden met bal uitgevoerd; 

• Het aanbod van de oefenstof dient een speels karakter te hebben; 

• Het egocentrisch karakter van de Jo-7 en Jo-8 is normaal, dit moet zo min mogelijk geremd worden; 

• Jo-7 en Jo-8 zijn speels en hebben een kort concentratievermogen. 

2.2 Oefenstof 

• De oefenstof is veelal gericht op het aanleren van individuele techniek (dribbelen, drijven, stoppen, 
kappen, draaien en jongleren). 

• De oefenstof dient een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de grondmotorische 
eigenschappen van de Jo-7 en Jo-8 ( rennen, springen, keren etc.). 

2.3 Uitgangspunten trainingspraktijk 

• Trainingsfrequentie: minimaal 2 keer per week; 

• Voor elke speler dient er een bal te zijn; 

• Kinderen vragend benaderen; 

• Er dienen veel balcontacten aangeboden te worden tijdens trainingen; 

• Weinig verwachtingen tot samenspelen; 

• Trainingen dienen in te spelen op de fantasiewereld van de kinderen; 

• Korte uitleg geven. Zelf voordoen beter dan zelf uitleggen; 

• Tijdens de training dient er variatie aangeboden te worden met een herhalend karakter; 

• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling. 
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2.4 Uitgangspunten wedstrijden 

• Er dient altijd 4:4 of 6:6 gespeeld te worden. Dit is belangrijk om de ontwikkeling maximaal te 
stimuleren, tevens is dit de regel van de KNVB. Er mag doorgewisseld worden. Elke speler dient 
ongeveer evenveel speeltijd te krijgen; 

• Geef spelers de mogelijkheid om zich op alle plaatsen in het veld te ontwikkelen. Het te vroeg vast 
pinnen van spelers op bepaalde posities stagneert het ontwikkelingsproces. Bijvoorbeeld geen vaste 
keeper.  

• Samenspel is vaak nog te moeilijk; 

• Bij balbezit maken we het veld groot en proberen we te scoren. Bij geen balbezit maken we het veld 
klein en proberen we de bal af te pakken; klein huis; groot huis. 

• Ga niet te lang door op winst of verlies, dit is minder belangrijk. Spelers vergeten dit vrij snel; 

• Benader elke speler/speelster positief. Probeer de pupil te motiveren en te stimuleren; 

• Bij onsportief gedrag de betreffende pupil direct uit het veld halen en uitleg geven. 

• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de wedstrijd. 
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OPLEIDINGSDOELSTELLING JO9 en JO10. 

In deze leeftijdscategorie zal de nadruk nog steeds liggen op het ontwikkelen van de Techniek en 
wordt het ontwikkelen van Inzicht steeds belangrijker. Middel om deze ontwikkeling maximaal te 
stimuleren is uit te gaan van basisvormen. Basisvormen zijn vereenvoudigde voetbalsituaties waarbij 
door de doelstelling, de organisatievorm en de regels, voorwaarden worden gerealiseerd voor een 
optimaal voetballeerklimaat. Er wordt getracht de basisspelrijpheid uit te breiden. Het is belangrijk dat 
de Jo-9 en Jo-10 aanleren keuzes te maken aan de hand van voetbalsituaties (samenspel, actie 
maken etc.) De Jo-9 en Jo-10 moeten in staat zijn om een 1:1 duel te domineren. 

De basisvormen kenmerken zich door: 

- voetbaleigen karakter (wedstrijdsituaties). 

- veel herhalingsmogelijkheden (veel aan de beurt, grote betrokkenheid). 

- aanpasbaar aan het niveau/ voetbalvermogen binnen deze leeftijd (manipuleren van de 
weerstanden). 

- veel mogelijkheden/ kansen voor adequate situatiegerichte coaching. 

3.1 Algemeen 

• Er dient veel aanbod te zijn in competitieverband; 

• De nadruk ligt veelal nog steeds op het ontwikkelen van individuele kwaliteit maar verschuift 
langzaam naar het samen doen; 

• Er wordt getraind in basisvormen waarbij mogelijkheden geboden worden tot ontwikkeling van 
technische eigenschappen en het ontwikkelen van inzicht. Goede oefenstof hiervoor zijn 4:4 vormen. 

3.2 Oefenstof 

• De oefenstof is veelal gericht op het aanleren van individuele techniek. (dribbelen, drijven, stoppen, 
kappen, draaien en jongleren). Daarnaast moet er de mogelijkheid geboden worden tot samenspel. 
De Jo-9 en Jo-10 dienen aan te leren om een keuze te maken (vb. samenspel of actie). 

• De oefenstof dient een bijdrage te hebben aan het ontwikkelen van de grondmotorische 
eigenschappen van de Jo-9 en Jo-10. ( rennen, springen, keren, rollen etc.) 

 

3.3 Uitgangspunten trainingspraktijk 
 

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week; 

• Voor elke speler dient er een bal te zijn; 

• Kinderen vragend benaderen; 

• Er dienen veel balcontacten geboden te worden; 

• Korte uitleg geven. Zelf voordoen beter dan zelf uitleggen; 
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• Tijdens de training dient er variatie aangeboden te worden met een herhalend karakter; 

 

• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind; 

• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling; 

• Het manipuleren van de weerstanden; 

• Het coachen van de technische uitvoering (algemeen en individueel). 

 

Uitgangspunten wedstrijden voor JO8 t/m JO10 

• Er dient altijd 6:6 gespeeld te worden. Dit is belangrijk om de ontwikkeling maximaal te stimuleren, 
tevens is dit de regel van de KNVB. Er mag doorgewisseld worden. Elke speler dient ongeveer 
evenveel speeltijd te krijgen; 

• Geef spelers de mogelijkheid om zich op alle plaatsen in het veld te ontwikkelen. Het te vroeg vast 
pinnen van spelers op bepaalde posities stagneert het ontwikkelingsproces. Bijvoorbeeld geen vaste 
keeper. 

• Laat de spelers zoveel mogelijk zelf ontdekken welke keuzes er gemaakt dienen te worden wat 
betreft het overspelen van een bal naar een medespeler of het maken van een actie; 

• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of een 
leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt en de vervolgactie van exact dezelfde 
situatie een juiste keuze laten zien); 

• Bij balbezit maken we het veld groot en proberen we te scoren. Bij geen balbezit maken we het veld 
klein en proberen we de bal af te pakken; 

• In de teamfunctie “verdedigen” de nadruk leggen op het naar de bal toegaan (storen) en de bal 
afpakken (onderscheppen); 

• In de teamfunctie “aanvallen” de nadruk leggen op het zo snel mogelijk creëren van kansen en 
proberen een doelpunt te maken (scoren); 

• Ga niet te lang door op winst of verlies, dit is minder belangrijk. Spelers vergeten dit vrij snel; 

• Benader elke speler positief. Probeer de pupil te motiveren en te stimuleren; 

• Bij onsportief gedrag de betreffende pupil direct uit het veld halen en uitleg geven; 

• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de wedstrijd. 
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OPLEIDINGSDOELSTELLING JO11 en JO12 

In deze leeftijdscategorie zal de nadruk van het ontwikkelen van techniek langzamerhand verlegd 
worden naar het ontwikkelen van Inzicht. Dit houdt niet in dat het trainen op techniek niet meer 
belangrijk is! Belangrijk verschil t.o.v. Jo-9 en Jo-10 dat Jo-11 en Jo-12 de wedstrijden op een iets 
groter veld spelen en 8:8. 

Middel om deze ontwikkeling maximaal te stimuleren is om uit te gaan van basisvormen. 

Basisvormen zijn vereenvoudigde voetbalsituaties waarbij door de doelstelling, de organisatievorm en 
de regels/voorwaarden worden gerealiseerd voor een optimaal voetballeerklimaat. Er wordt getracht 
de basisspelrijpheid verder uit te breiden. Het is belangrijk dat de Jo-11 en Jo-12 aanleren keuzes te 
maken aan de hand van voetbalsituaties ( samenspel, acties maken etc.). 

De overstap naar 8:8 kenmerkt zich door een nieuwe veranderende oriëntatie (perceptie): 

-iets grotere ruimte 

-iets grotere afstanden 

- 2 spelers meer (medespelers en tegenstanders) 

- meer en complexere opties 

- andere taakverdeling 

-andere spelregels 

 

4.1 Algemeen 

• de Jo-11 en Jo-12 hebben de ideale leeftijd om iets aan te leren; 

• langer concentratievermogen in verhouding tot de Jo-9 en Jo-10; 

• Jo-11 en Jo-12 gaan onderscheid maken tussen spelers die beter en minder goed kunnen 
voetballen; 

• De spelers hebben steeds meer het besef van het “samen doen”; 

• Er wordt getraind in basisvormen waarbij mogelijkheden geboden worden tot ontwikkeling van 
technische eigenschappen en het ontwikkelen van inzicht. Goede oefenstof hiervoor zijn 4:4 vormen; 

• Er bestaat al een kleine mogelijkheid tot het teamtactisch trainen. 
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4.2 Oefenstof 

• De oefenstof is meer gericht zijn op het handelen vanuit teamfuncties 

Technisch 

- Het ontwikkelen van de pass- en traptechniek (zowel statische als dynamische vormen); 

- Het ontwikkelen van de balaanname ( borst, vast aan de voet etc.); 

Tactisch 

- Teamfunctie aanvallen (opbouw, creëren van kansen en scoren); 

- Teamfunctie verdedigen (knijpen, kantelen, rugdekking geven, druk zetten op de bal); 

- Teamfunctie omschakelen ( balbezit naar balbezit tegenstander en andersom); 

- Het aanleren van tactische grondbeginsels: * Het vrijlopen zonder bal (vooractie maken ) * Ruimtes 
groter en kleiner maken (aansluiten, soms wegblijven) * Handelingssnelheid ( direct spel, functionele 
balaannames). 

 

4.3 Uitgangspunten trainingspraktijk 

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week; 

• Voor elke speler dient er een bal te zijn; 

• Situatief coachen (situaties stopzetten en uitleggen); 

• Pupillen vragend benaderen; 

• Er dienen veel balcontacten geboden te worden tijdens trainingen; 

• Korte uitleg geven. Zelf voordoen beter dan zelf uitleggen; 

• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind; 

• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling; 

• Het manipuleren van de weerstanden (makkelijker of moeilijker maken); 

• Het coachen van de tactische en technische uitvoering (algemeen en individueel). 
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4.4 Uitgangspunten wedstrijden 

• Er dient altijd 8:8 gespeeld te worden. Dit is belangrijk om de ontwikkeling maximaal te stimuleren, 
tevens is dit de regel van de K.N.V.B. Er mag door gewisseld worden. Elke speler dient ongeveer 
evenveel speeltijd te krijgen 

• Geef de spelers de mogelijkheid om zich op alle plaatsen in het veld te ontwikkelen. Het te vroeg 
vast pinnen van spelers op bepaalde posities stagneert het ontwikkelingsproces 

• Laat de spelers zoveel mogelijk zelf ontdekken welke keuzes er gemaakt dienen te worden wat 
betreft het overspelen van een bal naar een medespeler of het maken van een actie; 

• Speel niet met een vaste keeper (i.v.m. de ontwikkeling van de pupillen); 

• Spelers moeten leren om te denken vanuit de teamfunctie en daar naar handelen; 

• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of een 
leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt hebben en de vervolgactie van exact 
dezelfde situatie een juiste keuze laten zien); 

• Benader elke speler/speelster positief. Probeer de pupil te motiveren en te stimuleren; 

• Bij onsportief gedrag de betreffende pupil direct uit het veld halen; 

• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de wedstrijd. 
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OPLEIDINGSDOELSTELLING JO13 en JO14 

In deze leeftijdsfase zal het gaan om het verder ontwikkelen van het Inzicht en de Communicatie. 
Belangrijk verschil ten opzichte van Jo-11 en Jo-12 is dat Jo-13 en Jo-14 de wedstrijden op een heel 
veld spelen 11:11. Belangrijk is dat het ontwikkelen van inzicht in, het herkennen van bedoelingen en 
algemene uitgangspunten in de hoofdmomenten “balbezit tegenpartij”(de globale teamfunctie 
verdedigen) en “balbezit”(de globale teamfunctie aanvallen) voldoende aandacht krijgen . Er dient 
steeds meer inzicht ontwikkeld te worden in het positioneren in het veld van de speler en de linies. Om 
dit goed onder de aandacht te brengen zal communicatie een onmisbare factor zijn.  

De overstap naar 11:11 kenmerkt zich door een nieuwe veranderende oriëntatie (perceptie): 

-Grotere ruimte 

-Grotere afstanden 

-Meer spelers (medespelers en tegenstanders) 

-Meer en complexere opties 

-Andere taakverdeling 

-Nieuwe spelregels 

 

5.1 Algemeen 

• De fysieke gesteldheid: de jeugd kan in deze leeftijdsfase te maken krijgen met lichamelijke 
ongemakken, disharmonie. (vb. enorme lengtegroei). Er dient rekening gehouden te worden met de 
belastbaarheid. 

• Er is eerder sprake van puberale gedragingen. (vb. afzetten tegen autoriteit etc.) 

• De spelers beschikken over een langer concentratievermogen; 

• Prestaties zijn meestal wisselvallig 

• Er bestaat de mogelijkheid om trainingen al meer teamtactisch in te richten; 
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5.2 Oefenstof 

• Wedstrijden dienen als uitgangspunt waarbij er meer aandacht besteed wordt op het handelen vanuit 
teamfuncties (het samen doen, vb. aanvallen & verdedigen) 

Technisch 

- Techniek vergroten zodat er zowel links- als rechtsbenig gehandeld kan worden; 

- Het ontwikkelen van de pass- en traptechniek (zowel statische als dynamische vormen); 

- Het ontwikkelen van de balaanname. 

Tactisch 

- Teamfunctie aanvallen  

- Teamfunctie verdedigen  

- Teamfunctie omschakelen 

- Het aanleren van tactische grondbeginsels: * Breedte en diepte in het spel in relatie tot de onderlinge 
afstanden * Het vrijlopen zonder bal (vooractie maken ) * Ruimtes groter en kleiner maken (aansluiten, 
soms wegblijven) * Handelingssnelheid ( direct spel, functionele balaannames). 

Communicatie 

- Er wordt van de spelers verwacht dat de speler met medespelers verbaal communiceert. (man in de 
rug, open draaien, etc. ) Dit dient een automatisme te worden; 

- Er dient aandacht besteed te worden aan het aanleren van non-verbale communicatie ( wijzen, etc.). 

 

5.3 Uitgangspunten trainingspraktijk 

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week; 

• Voldoende ballen voor de trainingsvorm; 

• Situatief coachen (situaties stopzetten en uitleggen); 

• Spelers vragend benaderen; 

• De spelers verantwoordelijkheidsgevoel geven; 

• Er bestaat de mogelijkheid tot theoretisch uitleg/coachen; 

• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind; 

• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling; 

• het manipuleren van de weerstanden; 

• het coachen van de tactische en technische uitvoering (algemeen en individueel) 
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5.4 Uitgangspunten wedstrijden 

• Er dient een wedstrijdvoorbespreking te zijn die ingaat op één van de teamfuncties en hoe in 
deze teamfunctie gewenst wordt te handelen; 

• Bespreek met de spelers gezamenlijk de teamtactiek (aanvallen, verdedigen en 
omschakelen); 

• Er is een vaste keeper. Veldspelers spelen nog meer vanuit een vaste positie; 
• Spelers moeten leren om te denken vanuit de teamfuncties “verdedigen”, “aanvallen” en 

“omschakelen” en daar naar handelen: 
• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of een 

leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt hebben en de vervolgactie van 
exact dezelfde situatie een juiste keuze laten zien) 

• Benader elke speler positief. Probeer de junior te motiveren en te stimuleren.; 
• Bij onsportief gedrag de betreffende junior direct uit het veld halen; 
• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de wedstrijd. 
• Elke speler dient gedurende het seizoen ongeveer evenveel speeltijd te krijgen 
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OPLEIDINGSDOELSTELLING JO15-JO16 

Het voetbalspel begint al steeds meer vorm te krijgen, er wordt langzaam resultaatgericht gedacht. 
Techniek, Inzicht en Communicatie staan centraal. De nadruk gaat steeds meer liggen op het 
rendement van handelen: wie is geschikt voor welke positie en voor welke taak en het leren omgaan 
met speelwijzen (eigen team en tegenstander). 

6.1 Algemeen 

• Er is sprake van puberale gedragingen. (vb. afzetten tegen autoriteit etc.) 

• De spelers beschikken over een langer concentratievermogen; 

• Prestaties worden meer constant; 

• De leeftijdsgroep is geschikt om meer team-tactisch te trainen; 

 

6.2 Oefenstof 

• Wedstrijden dienen als uitgangspunt waarbij er meer aandacht besteed wordt op het handelen vanuit 
teamfuncties (het samen doen, vb. aanvallen & verdedigen) 

• De weerstand in de oefenvormen dient groter te worden; 

• Handelingen dienen in een hoger tempo uitgevoerd te worden; 

• Het oefenen van spelhervattingen. 

Technisch 

- De technische handelingen en kwaliteiten dienen uitgebreid en verfijnt te worden; 

- De technische handelingen dienen op hogere tempo en onder weerstand uitgevoerd te worden. 

Tactisch 

- Teamfunctie aanvallen (opbouw, creëren van kansen en scoren); 

- Teamfunctie verdedigen (knijpen, kantelen, rugdekking geven, druk zetten op de bal); 

- Teamfunctie omschakelen ( balbezit naar balbezit tegenstander en andersom); 

- Tactische grondbeginsels dienen eigen te worden/zijn; * Breedte en diepte in het spel in relatie tot de 
onderlinge afstanden * Het vrijlopen zonder bal (vooractie maken ) * Ruimtes groter en kleiner maken 
(aansluiten, soms wegblijven) * Handelingssnelheid ( direct spel, functionele balaannames) * 
Buitenspel; * Temporiseren en het behouden van balbezit; * omgaan met verschillende 
wedstrijdtactieken. 
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Communicatie 

- Er wordt van de spelers verwacht dat de speler met medespelers verbaal communiceert (man in de 
rug, open draaien, etc.) Dit dient een automatisme te worden; 

- Er dient aandacht besteed te worden aan het aanleren van non-verbale communicatie ( wijzen, etc.). 

 

6.3 Uitgangspunten trainingspraktijk 

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week; 

• Voldoende ballen voor de trainingsvorm; 

• Situatief coachen (situaties stopzetten en uitleggen); 

• Junioren vragend benaderen; 

• De junioren verantwoordelijkheidsgevoel geven; 

• Er bestaat de mogelijkheid tot theoretisch uitleg/coachen; 

• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind; 

• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling; 

 

6.4 Uitgangspunten wedstrijden 

• Er dient een wedstrijdvoorbespreking te zijn die ingaat op één van de teamfuncties en hoe in 
deze teamfunctie gewenst wordt te handelen; 

• Bespreek met de spelers gezamenlijk de teamtactiek en teamfuncties (aanvallen, verdedigen 
en omschakelen); 

• Er is een vaste keeper. Veldspelers spelen vanuit een vaste positie; 
• Spelers moeten leren om te denken vanuit de teamfuncties en daar naar handelen; 
• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of een 

leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt hebben en de vervolgactie van 
exact dezelfde situatie een juiste keuze laten zien); 

• Benader elke speler/speelster positief. Probeer de junior te motiveren en te stimuleren; 
• Bij onsportief gedrag de betreffende junior direct uit het veld halen; 
• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de wedstrijd 

 
• Elke speler dient gedurende het seizoen ongeveer evenveel speeltijd te krijgen 
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OPLEIDINGSDOELSTELLING  JO-17, JO18 en JO19 

In deze fase gaat het om het leren winnen van een wedstrijd. De spelers dienen aan te leren om in 
dienst van een teamprestatie te spelen en zullen taaktrainingen per positie krijgen. De spelers dienen 
zich optimaal te ontwikkelen om de doorstroom richting de senioren elftallen te optimaliseren. 

Algemeen 

• De spelers beschikken over vrij lang concentratievermogen; 

• Prestaties worden meer constant; 

• Er bestaat de mogelijkheid om trainingen team-tactisch in te richten; 

• De spelers krijgen steeds meer acceptatie van elkaars sterke punten en zwakke punten. 

 

7.1 Oefenstof 

• Wedstrijden dienen als uitgangspunt waarbij er aandacht besteed wordt een de specifieke taken van 
de speler en team; 

• De weerstand in de oefenvormen dient 100% te worden; 

• Handelingen dienen in een hoog tempo uitgevoerd te worden; 

• Het oefenen van spelhervattingen. 

 

Technisch 

- De technische handelingen en kwaliteiten dienen uitgebreid en verfijnt te worden; 

- De technische handelingen dienen op hogere tempo en onder weerstand uitgevoerd te worden. 

 

Tactisch 

- Teamfunctie aanvallen (opbouw, creëren van kansen en scoren); 

- Teamfunctie verdedigen (knijpen, kantelen, rugdekking geven, druk zetten op de bal); 

- Teamfunctie omschakelen ( balbezit naar balbezit tegenstander en andersom); 

- Tactische grondbeginsels dienen eigen te zijn. 

 

Communicatie 

- het dient een automatisme te worden dat de speler verbaal communiceert; 

- Er dient aandacht besteed te worden aan het aanleren van non-verbale communicatie. 
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6.3 Uitgangspunten trainingspraktijk 

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week; 

• Voldoende ballen voor de trainingsvorm; 

• Situatief coachen (situaties stopzetten en uitleggen); 

• Junioren vragend benaderen; 

• De junioren verantwoordelijkheidsgevoel geven; 

• Theoretische uitleg/coachen; 

• Fysieke trainingen; 

• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind; 

• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling; 

 

 6.4 Uitgangspunten wedstrijden 

• Er dient een wedstrijdvoorbespreking te zijn die ingaat op één van de teamfuncties en hoe in 
deze teamfunctie gewenst wordt te handelen; 

• Bespreking met de spelers omtrent de teamtactiek en teamfuncties; (aanvallen, verdedigen en 
omschakelen) 

• Er is een vaste keeper. Veldspelers spelen vanuit een vaste positie; 
• Spelers moeten leren om te denken vanuit de teamfunctie en daar naar handelen; 
• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of een 

leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt hebben en de vervolgactie van 
exact dezelfde situatie een juiste keuze laten zien); 

• Betrek de speler nadrukkelijk, ze zijn er rijp voor; 
• Bij onsportief gedrag de betreffende junior direct uit het veld halen; 
• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de wedstrijd. 

Elke speler dient gedurende het seizoen ongeveer evenveel speeltijd te krijgen 

 


