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Hoofdstuk 1. Voorwoord en inleiding 
 
De drang naar een beter gestructureerde organisatie en om in de toekomst de verwachte 
groei van het aantal jeugdleden goed te kunnen organiseren en begeleiden heeft het bestuur 
doen besluiten om een aanzet te geven tot een beleidsplan. Dit plan moet zorgen voor meer 
duidelijkheid en dient als richtlijn voor een ieder die met voetbal van RKSV DRIEL te maken 
heeft.  
 
Dit geldt ten aanzien van leiders, trainers, bestuursleden, voetballers, ouders en overige 
vrijwilligers. Het plan probeert een zo compleet mogelijk beeld te geven van zaken die aan de 
orde kunnen komen op organisatorisch gebied. Daarnaast is ook een belangrijke plaats 
ingeruimd voor het technische gedeelte dat moet zorgen voor een verbetering van de 
kwaliteit van het voetbalspel. 
 
Wij zijn van mening dat het plan realistisch en ambitieus genoeg is om na te streven. Andere 
meningen en inzichten zijn echter ook van harte welkom. Een tijdige evaluatie en bijsturing 
van het plan is daarom noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 2. Doelstellingen 
 
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het beleidsplan omschreven. Het plan draagt bij 
om deze doelen te kunnen nastreven. 
 
Heel algemeen luidt de doelstelling dat eenieder bij RKSV DRIEL zo goed mogelijk en met 
groot plezier moet kunnen voetballen. Concreet komt dit op de onderstaande punten neer, 
welke allemaal als een doel op zich gezien kunnen worden: 
 

- maximaal rendement uit de spelers halen (kwalitatief) 

- creëren van een optimale trainingssituatie (terrein en materiaal) 

- bevorderen en waarborgen van spelvreugde 

- gelijkgerichte aanpak op organisatorisch en voetbaltechnisch terrein 

- dit plan moet bijdragen aan opleiding en begeleiding van alle betrokkenen 
 
Realisatie van deze doelen vereist een organisatie met verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. Daarnaast dient veel aandacht gegeven te worden aan de vorming 
van geschikt kader om de plannen uit te kunnen werken en in uitvoering te kunnen brengen. 
 
In de volgende hoofdstukken komen al deze facetten aan bod. 
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Hoofdstuk 3. Organisatie 
 
In dit hoofdstuk worden de communicatielijnen en de taakverdeling van het jeugdbestuur 
omschreven. 
 
Het jeugdbestuur dient minimaal uit 8 personen te bestaan, waarin wij de volgende functies 
onderscheiden: 
 

 Voorzitter 

 Penningmeester  

 Secretaris 

 Wedstrijdsecretaris 

 Technisch coördinator 

 Activiteiten coördinator 

 Pupillen coördinator 

 Junioren coördinator 

  Algemene zaken 
 

3.1 Taakverdeling jeugdbestuur 

 
De jeugdcommissie heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden, daarnaast moet zij 
echter kunnen rekenen op de hulp van anderen, zoals ouders, trainers, leiders en overige 
leden van RKSV DRIEL. In deze paragraaf worden de meest voorkomende taken binnen de 
jeugdcommissie beschreven. De leden van het jeugdbestuur zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze taken, al dan niet door henzelf. Het is heel goed mogelijk dat bepaalde 
taken aan anderen worden overgelaten, maar het jeugdcommissielid is wel voor de uitvoering 
verantwoordelijk.

 
3.1.1 Voorzitter 

 
- leidt de vergaderingen volgens agenda 
- stuurt de jeugdcommissie aan 
- wijst een ieder op zijn taken en verantwoordelijkheden 
- neemt plaats in het hoofdbestuur 
- is verantwoording schuldig aan het jeugdbestuur 
- communiceert namens de jeugdafdeling 
- werft, stimuleert en deelt het kader in. 

 

3.1.2 Penningmeester 

 
- bewaakt de financiële positie van RKSV DRIEL jeugdvoetbal 
- is verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting voor de jeugd (jaarlijks) 
- geeft maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor de jeugd 
- is verantwoording schuldig aan het jeugdbestuur en de penningmeester van het 

hoofdbestuur 
- verzorgt de verdeling van gelden voor de jeugd 
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3.1.3 Secretaris 

 
- rapporteert over de lopende zaken aan het jeugdbestuur 
- verzorgt de interne en externe post 
- notuleert tijdens vergaderingen van het jeugdbestuur 
- vervangt de voorzitter bij vergaderingen ect., indien de voorzitter niet aanwezig kan 

zijn 
 

3.1.4 Wedstrijdsecretaris 

 
Alle aspecten rondom de planning van te spelen wedstrijden, door welk jeugdteam 
dan ook, verlopen via de Wedstrijdsecretaris. Hij is zowel voor de mensen vanuit 
RKSV DRIEL (trainers, leiders en bestuur) alsmede voor mensen van buiten de 
vereniging (tegenstanders, KNVB, etc) het aanspreekpunt met betrekking tot zowel 
competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden als 
toernooien. Dit betekent dat alle informatie m.b.t. geplande, verplaatste, ingelaste en 
afgelaste wedstrijden via hem lopen. 
De Wedstrijdsecretaris van de jeugdafdeling dient regelmatig overleg te hebben met 
de Wedstrijdsecretaris van de seniorenafdeling binnen RKSV DRIEL, voor 
afstemming in het kader van te plannen wedstrijden voor zowel jeugd als senioren. 

 
3.1.5 Technisch coördinator 

 
Deze functie wordt voorlopig waargenomen door de trainers van alle jeugdteams 
onder coördinatie van de trainer van het hoogste jeugdteam. Deze trainer is het 
aanspreekpunt naar het Jeugdbestuur. 

  
- stuurt de leiders en trainers aan 
- coördineert de selectieprocedure en is samen met de betrokken trainer 

verantwoordelijk  
- maakt namens en als lid van het jeugdbestuur deel uit van het trainersoverleg 
- legt verantwoording af aan het jeugdbestuur 
- ziet toe op de juiste organisatorische uitvoering van het RKSV DRIEL beleidsplan 

voor de jeugdafdeling en geeft zonodig adviezen op dit terrein 
- treedt op als voorzitter van het trainersoverleg 
- fungeert als aanspreekpunt namens de trainers naar het jeugdbestuur 
- bespreekt zaken voortvloeiende uit het trainersoverleg met het jeugdbestuur 
- moet binnen de doelstelling van het RKSV DRIEL beleidsplan voor de jeugdafdeling 

werken, zodat  de uitvoering van het beleidsplan op de juiste manier verloopt 
 

3.1.6 Activiteiten coördinator 

 
- treedt op als voorzitter van de activiteitencommissie 
- fungeert als contactpersoon tussen activiteitencommissie en jeugdbestuur 
- neemt initiatieven voor het ontplooien van activiteiten 
- informeert de trainers en leiders over mogelijke activiteiten 
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- berekent het budget voor activiteiten i.o.m. de (jeugd)penningmeester 
- verzorgt de communicatie met het clubblad. 

 

3.1.7 Pupillen coördinator 

 
- is verantwoordelijk voor de wedstrijdzaken bij het pupillenvoetbal 
- communiceert het wedstrijdschema met leiders en trainers 
- neemt plaats in het pupillenoverleg 
- stelt leiders en trainers van de pupillen aan 
- is verantwoording schuldig aan het jeugdbestuur 
- zorgt voor juiste indeling van pupillenelftallen onder verantwoordelijkheid van de 

technisch coördinator 
- bewaakt het beleidsplan met betrekking tot pupillenzaken 
- zorgt voor scheidsrechters en vervangende leiders 
- is (gedelegeerd) aanwezig op zaterdag  
- stelt het oefenprogramma samen in overleg met leiders 

 

3.1.8 Junioren coördinator 

 
- is verantwoordelijk voor de wedstrijdzaken bij het juniorenvoetbal 
- communiceert het wedstrijdschema met leiders en trainers 
- neemt plaats in het juniorenoverleg 
- stelt leiders en trainers van de junioren aan 
- is verantwoording schuldig aan het jeugdbestuur 
- zorgt voor juiste indeling van A, B en C elftallen onder verantwoordelijkheid van de 

technisch coördinator 
- bewaakt het beleidsplan met betrekking tot juniorenzaken 
- regelt scheidsrechters en vervangende leiders 
- is (gedelegeerd) aanwezig op zaterdag  
- stelt het oefenprogramma samen in overleg met de leiders 

 

3.1.9 Algemene zaken 

 
- beheert het materiaal 
- verzorgt de kleding van de jeugd 
- verzorgt de registratie van sleutels, trainingspakken leiders, etc. 
- overige taken; hieronder worden taken verstaan die niet regelmatig of gestructureerd 

voorkomen. Dit kunnen ook ondersteunende taken zijn bij andere activiteiten van het 
jeugdbestuur  

 

3.2 Procedures 

 
Binnen de vereniging RKSV DRIEL gelden bepaalde procedures en communicatielijnen. 
Deze paragraaf beschrijft wie, wat en waar de meest voorkomende zaken bij de jeugd 
geregeld moeten worden. Elke betrokkenen bij RKSV DRIEL dient zich aan deze richtlijnen te 
houden.  
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3.2.1 Wedstrijden  

 
Leiders en trainers, die een wedstrijd willen regelen moeten eerst de juiste persoon uit het 
jeugdbestuur benaderen. Dat wil zeggen voor junioren de junioren coördinator en voor de 
pupillen de pupillen coördinator. Deze regelt vervolgens zaken als: 

- kantine 
- kleedkamer 
- veld 
- scheidsrechter 

De wedstrijd zelf wordt ingepland door de wedstrijdsecretaris. 
 

3.2.2 Sporthal huren 

 
Het huren van de sporthal wordt geregeld via de (jeugd) penningmeester. 
 

3.2.3 Toernooi 

 
Voor het regelen van een toernooi moet contact opgenomen worden met de 
wedstrijdsecretaris. 
 

3.2.4 Gravelveld / Kunstgrasveld 

 
Indien voetballen op het trainingsveld niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van het 
gravelveld. In de winterperiode zijn er mogelijkheden om een kunstgrasveld te huren. Het 
huren dient in overleg met de (jeugd)penningmeester vroegtijdig te worden geregeld.  
 

3.2.5 Activiteiten 

 
Bij het ondernemen van een activiteit anders dan voetbal, dient de Activiteiten coördinator 
ingelicht te worden. Er is een budget voor elk elftal. Initiatief van de leiders is op dit punt zeer 
gewenst. 
 

3.2.6 Leiders 

 
Regelmatig zal overleg plaatsvinden tussen trainers, leiders en het jeugdbestuur. Zie verder 
hoofdstuk 6. 
 

3.2.7 Trainers 

 
Regelmatig zal overleg plaatsvinden tussen trainers, leiders en het jeugdbestuur. Zie verder 
hoofdstuk 6. 
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3.2.8 Ouders 

 
Ouders kunnen contact opnemen met het jeugdbestuur voor allerlei zaken. Eénmaal per jaar 
wordt een vergadering met ouders belegd. Indien het kind in de pupillen voetbalt dienen de 
ouders contact op te nemen met de pupillen coördinator. Ouders van junioren nemen contact 
op met de junioren coördinator. 
 

3.2.9 Spelers 

 
Bij onvoldoende spelers dienen trainers, in overleg met het technisch aanspreekpunt voor het 
jeugdbestuur, te overleggen of spelers doorgeschoven kunnen worden. Bij structurele 
veranderingen wordt het jeugdbestuur ingelicht door het technisch aanspreekpunt.  
 

3.2.10 Programma 

 
Trainers en leiders krijgen elk half jaar een programma van hun elftal. Aan de hand van dit 
schema is het mogelijk een schema voor het rijden en wassen voor de ouders samen te 
stellen voor de ouders. Ouders dienen bij verhindering onderling te ruilen.  
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Hoofdstuk 4.     Realisatie technisch beleidsplan 
 

4.1 Theoretische verantwoording technisch beleidsplan RKSV DRIEL 

 
Leerden wij vroeger het voetballen op straat zelf en van vriendjes, nu neemt de leider, trainer 
of coach een steeds belangrijkere plaats in. Wat belangrijk is, is dat die leiding moet inzien 
hoe kinderen het voetbal beleven. Wat kinderen wel, maar vooral ook wat ze gezien hun 
leeftijd en ontwikkeling nog niet kunnen. Dus dingen tegen ze zeggen, die zij begrijpen en 
waardoor ze gestimuleerd worden om beter en met meer plezier te gaan voetballen! Zowel in 
de trainingen als in wedstrijden moet er sprake zijn van alleen maar voetbalsituaties, zodat 
spelers echt aan voetballen toekomen. In de trainingen moet er zoveel mogelijk worden 
gevoetbald. Dat geldt voor alle jeugdteams; dus zowel voor de F-pupillen als de A-junioren. 
 
Trainingen moeten zich dan ook richten op het voetbal-leerproces. Een valkuil hierbij is dat 
wij bezig gaan met het verbeteren van “losse” voetbalvaardigheden als dribbelen en drijven, 
passen, koppen e.d. Bij deze benadering van het voetballen, dreigt het gevaar dat wij eerder 
vormgericht dan doelgericht bezig zijn. De complexiteit van het voetballen wordt hiermee 
geweld aangedaan.  
 
Binnen de vereniging RKSV Driel zullen de trainers/coaches vanaf de D-pupillen in staat 
moeten zijn het voetballen te lezen; hij zal probleemstellingen en doelstellingen aan de hand 
van geconstateerde tekortkomingen in de wedstrijden moeten kunnen formuleren. Daarbij zal 
hij uiteraard rekening moeten houden met leeftijd en ontwikkeling van de individuele speler 
en het elftal. We noemen dit het formuleren van voetbalproblemen. Deze voetbalproblemen 
zullen tijdens de trainingen behandeld moeten worden. Specifieke voetbalkenmerken als 
structuur bedoelingen, moeilijkheidsfactoren en weerstanden (bal, ruimte en tijd, spelregels, 
tegenstanders, medespelers) moeten we behouden, benutten en manipuleren.  
 
De voetbalproblemen en specifieke voetbalkenmerken moeten aan de orde komen in 
oefensituaties met voetbaleigen weerstanden. Dit zijn voor de jeugdspelers juist de 
leermotiverende elementen. De nadruk ligt bij deze trainingen vooral op het rendement van 
handelen in plaats van de vorm. 
 
Binnen de jeugdopleiding van RKSV DRIEL staan wij voor om vanaf het seizoen 2005-2006 
de volgende zaken als leidraad te nemen voor de trainingen en wedstrijden. 
 

4.1.1 Optimale beleving/ voetbaleigen vormen 

 
Optimale beleving wordt bereikt als de speler het idee heeft dat er gevoetbald wordt, net 
zoals vroeger op straat altijd weer het partijtje werd gespeeld. Door de motivatie  zullen zij 
meer opsteken, dus beter leren voetballen. 
 

4.1.2 Veel herhalingen 

 
Doen, doen en nog eens doen. Zo werd vroeger het voetballen op straat geleerd. En evenals 
bij andere zaken geldt, dat je heel veel moet herhalen om het goed te leren. 
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Daarom kan bij de voetbaltraining volstaan worden met een beperkt aantal oefenvormen 
waar alles in zit wat het spel aantrekkelijk en tot voetballen maakt: een bal, een veld van 
bepaalde afmetingen, doelen waar je lekker in kunt scoren, medespelers en tegenstanders 
en natuurlijk de regels van het voetbalspel.  

 

4.1.3 Juiste coaching 

 
Coachen is beïnvloeden van het voetbalgedrag. De coach moet in staat zijn dat zo te doen 
dat de spelers beter leren voetbalsituaties op te lossen ...... dus beter gaan voetballen! 
Zowel bij trainingen als wedstrijden wordt het spel begeleid door leiders en trainers. Daarbij is 
het belangrijk dat deze begeleiders eerst zelf begrijpen hoe de jeugd het voetballen beleeft, 
om vervolgens die opmerkingen te maken waar de jeugdspeler iets aan heeft, waardoor zij 
beter leren voetballen! Ook moet de trainer in staat zijn de trainingen en wedstrijden zo te 
benaderen, dat voldaan wordt aan de eerste twee bovengenoemde uitgangspunten.  
Tijdens de training en wedstrijd moet hij/zij in staat zijn op de juiste manier te coachen, 
waarbij geconstateerde voetbalproblemen in de wedstrijden herkenbaar zijn. Deze 
voetbalproblemen dienen te worden  opgenomen in de jaarplanning/periodisering, zodat deze 
periodiek behandeld worden voor verbetering.  
 

4.1.4 Samenvattend 

 
Hieronder volgen puntsgewijs de eisen waaraan elke training zou moeten voldoen. Elke 
training kan aan de hand van deze punten worden beoordeeld. 
 

Voetbaleigen bedoelingen 

 Doelpunten maken/voorkomen 

 Opbouwen tot / samenwerken om 

 Doelgerichtheid 

 Omschakeling balbezit/verlies 
 

Veel herhalingen 

 Veel beurten 

 Geen lange wachttijden 

 Goede planning, organisatie 

 voldoende materiaal 
 

Rekening houden met de groep 

 Leeftijd 

 Vaardigheid 

 Beleving (top of recreatie) 
 

Juiste coaching 

 Spelbedoeling verduidelijken 

 Spelers beïnvloeden/laten leren door stopzetten, vragen stellen aanwijzingen geven, 
voordoen. 
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4.2 Pupillenvoetbal 

 

4.2.1 Algemeen F- en E-pupillen 

 
Meestal maken deze spelers voor het eerst kennis met een voetbalvereniging en het 
georganiseerde voetbalspel. In de ontwikkeling van deze spelers mag een gerichte 
voetbalontwikkeling nog niet overheersen, maar moet er gewerkt worden vanuit een bredere 
opvoedkundige benadering. Voor deze spelers is voetbal nog geen sport, maar een spel. 
Hierbij is het voetbal een speelmiddel en de vereniging een speelplaats. Vooral in deze 
leeftijdsgroep zijn de verschillen tussen de spelers op sociaal, geestelijk en lichamelijk gebied 
veel kleiner dan de verschillen in vergelijking tot andere klassen (A, B, C en D). De spelers 
ondergaan geleidelijk een gunstige lichaamsverandering, waardoor beweging, handigheid en 
coördinatie verbeteren. De individuele gerichtheid overheerst nog sterk, alhoewel door de 
sterke drang tot imitatie toch vrij snel een zeker sociaal besef en groepsgedrag wordt 
ontwikkeld. Het leerproces verloopt vooral via het patroon van avontuur, imitatie en fantasie. 
Hierin openbaart zich een zekere geldingsdrang en het leerproces verloopt minder via het 
patroon van concentratie, repetitie en leervastheid. Ook al kennen deze spelers nauwelijks 
schroom ten aanzien van nieuwe dingen, toch komt er veel op hen af.  
 
Het centrale motto voor de F en E-spelers moet dan ook zijn: 
 

“ WENNEN DOOR SPELEN “ 
 

Om die reden moet er dan ook nauwelijks onderscheid gemaakt worden in prestatievoetbal 
en recreatievoetbal. Dat houdt onder meer in, dat de indeling van de spelers in de teams niet 
overwegend gebaseerd mag zijn op voetbalkwaliteiten. Lichamelijke en sociale kenmerken 
dienen een even grote rol hierbij te spelen. Zo vormt het vlak bij elkaar wonen of het op 
dezelfde school zitten eveneens een factor, waaraan bij de indeling niet voorbij gegaan 
behoeft te worden. De afweging met betrekking tot de team indeling zal dus een 
weloverwogen besluitvormingsproces moeten zijn. Daarbij zal in de F-klasse het accent moet 
liggen op lichamelijke en sociale kenmerken en in de E-klasse op de voetbalkwaliteiten.         
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4.2.2 F-pupillen ( - 8 jaar) 

 

4.2.2.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

Snel afgeleid. Kan zich niet lang concentreren. Nog te speels om zo te voetballen zoals wij 
volwassenen dat graag zouden willen zien. Hij is individueel gericht en heeft weinig gevoel 
om dingen samen te doen. 

 

4.2.2.2 Het voetballen van de F-pupillen 

Alle spelertjes in een kluit op en om de bal. Een uitzondering vormen de keepers en 1 of 2 
jochies die voortdurend worden gemaand achter te blijven. Van echt voetbal is nauwelijks 
sprake. De bal wordt door een rennende en schoppende horde voortbewogen. Een kluwen 
enthousiaste spelertjes rent achter de bal aan. 

 

4.2.2.3 Consequenties voor de training 

Deze kinderen moeten het voetballen nog helemaal leren spelen. Ze moeten dus wennen 
aan de dingen die typisch voetbaleigen zijn. Te noemen zijn hierin: de bal, medespelers, 
tegenstanders, scoren, spelregels, ruimte, etc. 

 

4.2.2.4 Probleemgebied 

Voor de F-pupillen levert "de bal" het grootste probleem op. Zij moeten wennen aan het 
"gedrag van de bal" onder alle omstandigheden. Het verbeteren van de voetbalprestaties van 
de F-pupillen staat daarom in het teken van de ontwikkeling van het gevoel voor de bal. Er is 
maar één manier om dat balgevoel te ontwikkelen en dat is door oefeningen te bedenken 
waarbij de spelers ieder een bal hebben. Hierdoor krijgen zij veel balcontacten, waardoor het 
gevoel voor de bal verbeterd wordt. Daarnaast moeten zij veel kleine partijtjes spelen. Hierbij 
valt te denken aan 3:3 en/of 4:4. Centraal staat echter het op spelende wijze leren van de 
techniek. 

 

4.2.2.5 Oefenstof 

Algemeen  

 trainingsonderdelen moeten kort duren (5-15 min.) door gebrek aan concentratie. 

 bij technische oefeningen korte pauzes inlassen om bijv. dingen nog eens voor te doen of 
uit te leggen. 

 niet de neiging willen hebben om te perfectioneren; het gaat tenslotte om gewenning aan 
de bal. 

Dribbelen 

 eenvoudige vormen, overzichtelijke organisatie, spelvormen en afwerken van korte 
afstand op klein doel. 

Trappen 

 oefenen vanuit stand, trappen vanuit een heel laag tempo, over korte afstand en in 
spelvorm 

Aannemen  

 rustig aannemen met de zool, met de binnenkant van de voet 

Partijspelen  

 kleine teams, niet te grote velden, verkleinde doelen, de belangrijkste spelregels 
toepassen. 
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Aan het eind van een periode willen wij het volgende bereikt hebben 
 

 Er is kennis gemaakt met de grondbeginselen van balvaardigheid (dribbelen, drijven, 
kappen, draaien, plaatsen, trappen, stoppen en koppen) 

 Er is een begin gemaakt met het samenspelen 

 Er is geen angst meer voor de bal 

 De spelers moeten plezier hebben in het voetbal 
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4.2.3 E-pupillen (8 – 10 jaar) 

 
4.2.3.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

In vergelijking met de F-pupillen al veel meer bereid deel uit te maken van het team. Zij zien 
het verschil tussen wie goed en wie minder goed kan voetballen. Zij kunnen het opbrengen 
om wat langer één en dezelfde oefening uit te voeren. 
 

4.2.3.2 Het voetballen van de E-pupillen 

De eerste vormen van samenspel worden hier zichtbaar. De balbehandeling is gerichter. 
Niettemin beperkt het zich veelal tot aannemen, dribbelen, drijven en een schot op doel. 
Uiteraard is dit afhankelijk van het individuele niveau. 
 

4.2.3.3 Consequentie voor de training 

Het gevoel voor de bal is in deze leeftijdsklasse al veel beter dan bij de F-pupillen. De 
balbehandeling houdt daarmee gelijke tred. Ook voor de E-pupillen geldt dat zij moeten 
voetballen en moeten blijven voetballen om het voetballen onder de knie te krijgen. Dus: laat 
hen wennen aan de bal via speelse oefeningen, waarbij de nadruk van coaching ligt op de 
juiste uitvoering van de diverse technieken. Dit is een leeftijdsfase, die zich uitstekend leent 
om jonge voetballers technische vaardigheden onder de knie te laten krijgen. Dit is ook de 
leeftijdsfase waarin begonnen kan worden met het besteden van aandacht aan het 
samenspelen. 
 

4.2.3.4 Probleemgebied 

Naast het probleemgebied "de bal" komen nu ook de probleemgebieden "medespeler" en 
"tegenstander" naar voren. Dit betekent, dat naast het ontwikkelen van de techniek ook een 
start gemaakt kan worden met het ontwikkelen van inzicht. 
 

4.2.3.5 Oefenstof 

Algemeen  

 duur van de afzonderlijke oefenvormen moet kort blijven (10-15 min.), maar wel iets 
langer dan bij de F-pupillen 

 afstanden vergroten bij de technische oefeningen, maar wel relatief langere rust geven en 
gedurende kortere periode blijven werken 

 de technische oefeningen bewust gaan oefenen, de uitvoering goed voordoen, maar niet 
al te hoge eisen gaan stellen. 

Jongleren 

 individueel, vrij en/of heel simpele opgaven  

Dribbelen 

 wisselend tempo, grotere afstanden, met afwerken op doel, iets moeilijker 
organisatievormen zoals bijv. zig-zag of 8-banen met wenden en keren of reactieaspect. 

Trappen  

 vanuit stand en vanuit de beweging, uitsluitend over de grond, afstanden vergroten, veel 
blijven werken in spelvorm. 

Aan-/meenemen  
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 van onbewust laten beoefenen bij oefenvormen met trappen tot bewust laten oefenen, 
daarbij techniek voordoen, vanuit stand of een laag bewegingstempo. 

Inwerpen  

 incidenteel inwerpen beoefenen, met tweetallen tegenover elkaar en bij uitbal bij 
partijvormen. 

 

Partijspelen  

 veel kleine partijvormen, een enkele keer grotere partijen op een groter veld, 
individualisme de voorrang geven, voornaamste spelregels duidelijk maken, aanvalsdrift 
stimuleren. 

 
Aan het eind van een periode willen wij het volgende bereikt hebben    
 

 De grondbeginselen moeten goed beheerst worden 

 Er moet goed samen gespeeld en vrijgelopen worden (inzicht werven)  

 Actie durven maken 

 Vrijuit durven voetballen 

 Aandurven om voetballend oplossingen te vinden (of tenminste te zoeken) in het veld 

 Het geleerde uit de trainingen in de wedstrijden in de praktijk proberen te brengen, maar ook 
kunnen brengen (de inhoud van de training moet dus goed overeenkomen en in de wedstrijd 
toepasbaar zijn) 
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4.2.4 Algemeen D-pupillen 

 
Voor de spelers in de D-klasse wordt het voetbal geleidelijk meer sport dan spel. Dat houdt 
onder meer verband met hun lichamelijke en geestelijke kenmerken, welke een uitstekende 
conditie vormen voor een meer voetbalgerichte ontwikkeling. Het centrale motto voor de D-
spelers dient dan ook te zijn: 
 

“LEREN DOOR SPELEN” 
 
Het leren geschiedt op basis van het spel. Daarom is het van groot belang dat de spelers 
plezier beleven in dat spel. Het gaat nu ook niet meer om allerlei verschillende spelletjes, 
maar om een georganiseerd spel. Juist door het plezier in dat georganiseerd spel kan de 
voetbalvaardigheid tot ontwikkeling komen. De (onbewuste) motivatie wordt gehaald uit de 
beleving van trainingen en wedstrijden. Alhoewel hun spel nog voornamelijk gebaseerd is op 
spontaniteit in relatie tot ervaringen, ontwikkelen deze spelers al maatstaven waarmee ze hun 
eigen spel en dat van anderen kunnen beoordelen.  
Dat is ook de reden dat in de D-klasse een “zachte” vorm van selectie kan worden ingevoerd 
en ook behoort ingevoerd te worden. Zo’n selectie is noodzakelijk om de D-spelers alvast 
voor te bereiden op het juniorenvoetbal, waar de aanpak en werkwijze anders is. 
 
Een aanvullend motto voor de D-pupillen is dan ook: 
 

“WENNEN AAN PRESTATIE VOETBAL” 
 
In de D-klasse moet dus een zachte selectie worden doorgevoerd als voorbereiding op het 
prestatievoetbal bij de junioren. Bij de D-pupillen kan begonnen worden met het gericht 
oefenen van alle voetbaltechnische basisvormen. Deze spelers, met name die met een 
zekere aanleg voor de voetbalsport, zijn niet alleen leergierig, maar bezitten ook een drang 
tot verbetering. Zij kunnen zich al beter concentreren waardoor herhalingen mogelijk zijn en 
de leervastheid toeneemt. Verder kan de training nu ingeleid worden met een warming-up en 
afgesloten worden met een cooling-down. Niet dat dit fysiologisch al van grote waarde is op 
deze leeftijd, maar in verband met het psychologische en leereffect. Belangrijk is dat van 
meet af aan geleerd wordt, dat elke actie in het teken staat van een vervolgactie. Bijvoorbeeld 
bij het controleren van de bal gaat het niet om de controle zelf, maar om een goede pass of 
een goed schot te kunnen geven, als gevolg van de controle. Het gaat dus om de techniek, 
handelingsrichting en handelingssnelheid. 
 

4.2.4.1 D-pupillen (10 – 12 jaar) 

 
4.2.4.2 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

De D-pupillen zijn meer geneigd zich te meten met anderen. Zij kunnen het aan om in 
teamverband een doel na te streven. Ze beheersen de eigen beweging en zijn bewust bezig 
hun prestaties op te vijzelen. 
 

4.2.4.3 Het voetballen van de D-pupillen 

Bij deze groep zien we een balbehandeling die erop begint te lijken. Er is sprake van 
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samenspel in de vorm van de eerste echte combinaties. Dit is de ideale leeftijd om het 
voetbal onder de knie te krijgen. Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en 
doelgerichter dan op jongere leeftijd. Het dekken en vrijlopen gaan ze beter begrijpen. 
 

4.2.4.4 Consequenties voor de training 

Dit is de ideale leeftijd om het beheersen van de bal in de diverse voetbalsituaties (in 
combinatie met de andere probleemgebieden) onder de knie te krijgen. Het is in deze 
leeftijdsklasse vrij gemakkelijk voor de trainer om de relatie tussen het moment van de 
wedstrijd en de training aan te geven. Ze zijn leergierig, ze willen voetballen en ze zijn in staat 
om het uit te voeren. Deze jongens hebben ook veel meer begrip waarom er dient te worden 
vrijgelopen bij balbezit. Tijdens de momenten dat ze de bal niet in de ploeg hebben zijn ze 
vaak uit zichzelf bereid de tegenstander te dekken. Gedurende de training dient men hieraan 
aandacht te besteden. 
 

4.2.4.5 Probleemgebied 

Naast de probleemgebieden "bal", "medespelers" en "tegenstanders" komt nu ook de 
"coaching" om de hoek kijken. Door het begrip voor de verschillende situaties in zowel 
balbezit als niet-balbezit, kan er binnen deze leeftijdsgroep begonnen worden met het 
coachen van elkaar. 
 

4.2.4.6 Oefenstof 

Algemeen  

 het is belangrijk steeds een goed voorbeeld te laten zien 

 geduldig en perfectionistisch werken, het aanleren van een gave technische uitvoering is 
van groot belang 

 langduriger en grondiger trainen op bepaalde onderdelen. De trainer gaat hierbij uit van 
expliciete oefendoelen (wat moet er in een bepaalde oefenvorm bewust geoefend worden 
en waar wil ik precies verbetering in aanbrengen) 

 de duur van de trainingsonderdelen wordt nu langer (15-20 min.) waarbij soms kan 
worden door gegaan tot 25-30 min. (mits variatie aanwezig is). 

 aandacht besteden aan coaching tijdens de partijspelen. 

Jongleren  

 zowel op de plaats als in de beweging, streven naar langere sessies, iets moeilijker 
opgaven, wedstrijdvormen, koppen er ook in betrekken 

Dribbelen 

 wisselend tempo, binnen- en buitenkant voet, verandering van richting en accenten op 
reacties en wenden en keren, verschil dribbelen en drijven waarnemen, afschermen, 
afwerken op doel vanuit verschillende posities. 

Duel 1:1  

 speelse vormen met tweetallen met bijv. doeltjes of zonder doeltjes met accent op 
afschermen of passeren. 

Trappen  

 over de grond en door de lucht, wreeftrap, accent nadrukkelijk leggen optechnische 
uitvoering (standbeen, lichaamshouding, waar de bal te raken, etc.), passing over de 
grond vanuit stilstand en vanuit de beweging, passing door de lucht vanuit een 
aangespeelde, een rollende en een stilliggende bal, oefenen met 2- en 3-tallen, ook 
trappen met volley en dropkick. 
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Aan-/meenemen 

 ballen over de grond met opdrachten, bijv. ½ draai of in bepaalde richting, zowel vanuit 
stand als vanuit de beweging, het stoppende meenemen van ballen door de lucht, eerst 
beoefenen op de plaats en het voorstoppen , ook met afwerken op het doel. Het 
hoofddoel is de bal- en lichaamstechniek. 

Koppen  

 vanuit stand met en zonder opsprong, vanuit de beweging zonder opsprong, soms met 
afwerking op doel en koppend jongleren. Steeds werken met aangeworpen ballen. 

Positiespel 3:1 

 in relatief grote afgebakende ruimte (20 x 20), begrip voor vrijlopen, uit de gedekte ruimte 
komen, ontwikkelen van het samenspel bewust oefenen 

Positiespel 2:1 

 op speelse manier eerste beginselen bijbrengen, 1-2 combinatie, individuele actie en 
overname op eigen initiatief (niet bewust laten oefenen). 

Partijspelen  

 kleine partijspelen met doeltjes, bewust ook grotere partijen om bepaalde tactische 

aspecten te belichten zoals: voornaamste principes bij balverlies(=verdedigen) en 

balbezit(=aanvallen), verdeling over het speelveld en het belang van combinatiespel. Het 
individualisme niet aan banden leggen. Beginnende aandacht voor het onderlinge 
coachen. 

 
Aan het eind van een periode willen wij het volgende bereikt hebben 
 

 De spelers moeten een redelijke tot goede balbeheersing hebben (technische basisvormen) 

 De spelers moeten een redelijke tot goede kennis hebben van de individuele tactische 
basisprincipes 

 Er moet goed samenspel zijn en men moet zijn eigen “taak” goed kunnen uitvoeren 

 Men moet het aandurven om voetballend oplossingen te vinden (of tenminste te zoeken) in 
het veld 

 Ze moeten acties durven maken 

 Ze moeten vrijuit durven voetballen 

   Ze moeten het geleerde in de wedstrijd in de praktijk proberen te brengen, maar ook kunnen 
brengen (graadmeter voor de trainingsinhoud)  
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4.3 Juniorenvoetbal 

 

4.3.1 Algemeen A/B/C junioren 

 
In de pupillen-periode is de speler vertrouwd geraakt met het voetbalspel en heeft hij 
spelenderwijs de basisprincipes, zowel technische als tactische, geleerd. Zoals aangegeven 
is bij de D-pupillen reeds geanticipeerd op het juniorenvoetbal. Dat is ook noodzakelijk, 
omdat spelers vooral in de periode van 10 tot 14 jaar hun basisontwikkeling als voetballer 
moeten kennen.  
 
Vanaf de C junioren gaan de jongeren prestaties van zichzelf en die van anderen nadrukkelijk 
beoordelen en wordt de bereidheid groter om bewust en gericht te streven naar verbetering 
van individu als in teamverband. Dat betekent, dat het verschil tussen prestatie- en recreatie- 
gerichte junioren niet zozeer door motivatie, maar door talent bepaald wordt.  
 
Voor de prestatiegeschikte junior vormt de prestatie ontwikkeling de stimulerende factor. 
Gerichte voetbalscholing is hiervoor een absolute voorwaarde en wordt door deze spelers 
ook geaccepteerd. En deze kan alleen zijn waarde in volle omvang hebben, wanneer de 
spelers van een zodanig niveau zijn dat ze elkaar kunnen inspireren. Trainingen worden 
duidelijk opgevat als een scholingsmiddel ten behoeve van het wedstrijddoel.  
 
Voor de recreatiegeschikte junior vormt daarentegen de beleving (het plezier) de 
belangrijkste stimulerende factor. In principe bestaat er wat dat betreft geen verschil tussen 
een training en een wedstrijd. De belevingswaarde kan alleen opgebouwd worden, wanneer 
de sfeer in een team goed is. Daarmee wordt overigens niet gezegd, dat recreatiegeschikte 
spelers niet willen presteren. Integendeel, er is al op gewezen dat bij junioren, zeker in de C- 
en B-categorie, niet bewust gekozen wordt voor recreatie- of prestatievoetbal. Maar in 
tegenstelling tot de prestatiegeschikte junior bestaat er bij de recreatiegeschikte junioren veel 
minder motivatie om via scholing hierin te investeren. 
 
Het onderscheid tussen prestatie- en recreatievoetbal dient ook gekoppeld te worden aan het 
aantal teams. In principe geldt, dat elke categorie (A, B, en C) los van het aantal teams een 
prestatieteam moet kennen. Dit is van belang voor de scholingsfunctie, die vanaf de C tot en 
met de A door moet gaan. Zijn er per categorie twee of meer teams, dan is er in principe altijd 
een recreatieteam.  
 
De spelers ervaren doorgaans zelf het laagste team in een categorie als een meer recreatie-
gericht team. Bovendien bestaat er binnen elke categorie ook behoefte aan een recreatie-
gericht team, omdat niet alle (en zeker de minder getalenteerde) spelers in een prestatie-
gericht team willen spelen vanwege het kwaliteitsverschil (faalangst). Er bestaat dus duidelijk 
behoefte bij een aantal spelers om het voetballen anders in te vullen, dan alleen op grond 
van prestatie. En als leden van de vereniging hebben zij daar recht op. 
 
De talentvolle junior wenst bij de vereniging een goede voetbalopleiding te krijgen en de 
vereniging heeft de sociale verplichting hierin te voorzien. Voor een goede voetbalscholing is 
het noodzakelijk dat de opleidingen in C, B, en A naadloos op elkaar aansluiten. Het kan niet 



Beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV DRIEL           

 
Beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV DRIEL  23                     Maart 2006 
 

zo zijn, dat een speler die overgaat van de C naar de B geconfronteerd wordt met een geheel 
andere werkwijze en aanpak. Alleen de accenten moeten anders liggen.  
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4.3.1.1  C-junioren 

 

4.3.1.2 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

Er treedt een verandering en bewustwording op van het eigen lichaam. Dit kan leiden tot een 
geestelijke en maatschappelijke spanning. De voornaamste kenmerken zijn: motivatiegebrek 
en kritische instelling tegenover gezag (de pubertijd). 
 

4.3.1.3 Het voetballen van de C-junioren 

Er kan een onstabiele motoriek optreden, vooral in de dagelijkse bewegingen. De reeds 
geleerde vaardigheden blijven behouden, ook al verminderd de uitvoering tijdelijk. De C-
speler is voornamelijk bezig met zaken als vrijlopen en samenspelen. De kopduels lijken 
serieuzer, er wordt minder gekopt met de ogen dicht. Ook is er verbetering in verdedigend 
opzicht. De taken die aan een bepaalde positie kleven worden zichtbaar en worden 
geleidelijk opgepikt. 
 

4.3.1.4 Consequenties voor de training 

Meer dan ooit kan hier de wedstrijd dienen als uitgangspunt voor de training. Het is 
verstandig als trainer oog te hebben voor individuele tekortkomingen en de problemen die ze 
op deze leeftijd kunnen hebben. Groei in de lengte kan er toe leiden dat sommige spelers 
stakerig en slungelachtig overkomen. Ze kunnen hierdoor minder gaan voetballen. In de 
beoordeling moet rekening gehouden worden met dit probleem dat veelal van tijdelijke aard 
is. C-junioren zijn wisselvallig in hun prestaties. Stel daarom de verwachting niet te hoog. De 
doelstelling kan zijn een fijn sfeertje te creëren met oefeningen die erop gericht zijn vanuit 
momenten in de wedstrijd technische en tactische zaken nog meer te verbeteren. Niet gaan 
grijpen naar trainingen zoals krachttrainingen en looptrainingen. Met name op dit moment is 
geduld een schone zaak. 
 

4.3.1.5 Probleemgebied 

Naast de probleemgebieden "bal", "medespelers", "tegenstanders" en "coaching" ontstaat 
hier een probleemgebied van tijdelijke aard, n.l. "het eigen lichaam". Vaardigheden die reeds 
beheerst werden kunnen hierdoor tijdelijk in het gedrang komen. 
 

4.3.1.6 Oefenstof 

Algemeen  

 op deze leeftijd voortzetten van het grondig en bij herhaling oefenen van de techniek op 
een gave en juist wijze, perfectionistisch werken, niet teveel willen doen (liever twee 
onderdelen goed behandelen dan vijf onderdelen die er slechts half uitkomen). 

 houdt tijdens de training en begeleiding rekening met de per individu verschillende 
effecten van de pubertijd. 

Jongleren 

 soms als apart onderdeel opvoeren, soms laten beoefenen als rust tijdens de technische 
oefeningen, individueel en in tweetallen, vanuit stand en in de voortbeweging. 

Dribbelen 

 onder weerstand in speelse vormen, in hoogste tempo, met schijn- en kapbewegingen, 
met richtingsverandering, met en zonder afwerking op doel. 

Duel 1:1  
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 bewust oefenen met passeerbewegingen onder niet-jagende weerstand, zonder doel, met 
twee doeltjes, met afwerken op groot doel. 

Trappen 

 steeds meer gaan oefenen op de passing vanuit de dribbel, zowel over de grond als door 
de lucht, binnenkant wreef en buitenkant voet oefenen, ook oefeningen doen waarbij 
direct spelen centraal staat, tevens volley en dropkick. 

Aan-/meenemen  

 vanuit de beweging en op snelheid, ook tactische facetten nadrukkelijk laten doen 
(wegdraaien van tegenstander, schijnbeweging, indraaien, afschermen, etc.). In 
eenvoudige vormen met weerstand, veel oefenvormen met afwerken op doel, bijv. vanuit 
wedstrijdsituaties. 

Koppen  

 regelmatig beoefenen vanuit de loop met en zonder opsprong, met aangeworpen en  
aangeschoten ballen, met zweefsprong en afwerking op doel. Combinatievormen - 
eenvoudige combinatievormen met tweetallen, met en zonder plaatsverwisseling met als 
doel iets duidelijk maken m.b.t. het juiste moment en de juiste manier van aanbieden, 
verder 1-2 combinaties, het opkomen achter de bal vandaan, etc. Alle oefeningen van 
eenvoudige vorm tot complexer met afwerking op doel. 

Positiespel 3:1 

 verder uitwerken tot goede uitvoering bij balverlies en balbezit, begrip van spelverdelen 
en tempowisseling hanteren, speelruimte +/- 12x12 en vrije ruimte. Zelfde uitbouw voor 
2:1. Beginnen met 4:2 en 3:2 in een afgebakende ruimte, accent op diepte pass. 

Partijspelen  

 gebruik maken van alle partijspelen van 2:2 t/m 11:11 met twee doeltjes en soms in een  
afgebakende ruimte zonder doeltjes. Begin maken met uitleggen en beoefenen 2:2 omdat 
hier een aantal belangrijke tactische aspecten belicht worden (aanvalsmogelijkheden, 
loopacties, speltempo, verschillende manieren van dekken, behoudend en jagend 
verdedigen, 
omschakeling balbezit en balverlies en omgekeerd). Veel kleine partijen blijven spelen 
(3:3 en 4:4). Bij grotere partijen nadrukkelijk coachen op samenwerking tussen de linies 
en op de taken van de linies. 
Tijdens alle partijvormen het onderlinge coachen bevorderen (positiekiezen in 
verdedigend en aanvallend opzicht, vrij aanneembare bal of in dekking etc.) 

 
Aan het eind van een periode willen wij het volgende bereikt hebben 
 

 Een goede technische beheersing van alle voetbaltechnische vaardigheden gericht op en in 
relatie tot wedstrijdsituaties 

  Kennis en inzicht in het samenspel van de aanvallers, de middenvelders en de verdedigers 
(linie-taktiek) 

 Een voor de voetbalsport als prestatiesport geschikte wedstrijdmentaliteit 

 Een harmonieus ontwikkeld conditioneel vermogen als basis voor een verdere conditionele 
uitbouw 

 Een goed ontwikkeld tactisch inzicht in specifieke spelsituaties en een goed ontwikkeld 
organisatie-vermogen 
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4.3.2 B-junioren (14-16 jaar) 

 
4.3.2.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

De groei in de lengte zet door. Minder controle over de eigen ledematen lijkt daarvan het 
gevolg. Ook alle kenmerken van de pubertijd zoals lusteloosheid, onredelijkheid en 
humeurigheid zijn deze groep niet vreemd. Niettemin is winnen belangrijker dan ooit. Een 
soms te fanatieke houding heeft ermee te maken dat hij op zoek is naar de eigen grenzen. 
 

4.3.2.2 Het voetballen van de B-junioren 

De B-junior is in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan acties die voor 
het team weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette sliding en de wijze waarop hij 
buitenkant voet speelt hebben meer te maken met het feit dat hij zichzelf wil bewijzen. Het 
tempo is hoger, er wordt korter gedekt. De B-junior moet leren onder druk te spelen en dat 
gaat hem soms minder goed af. Zijn individuele mogelijkheden moeten meer rendement voor 
het team gaan opleveren. Hier moet hij in leren. 
 

4.3.2.3 Consequenties voor de training 

Ook bij de B-junioren kan de trainer nog worden geconfronteerd met problemen als gevolg 
van de groeispurt. Toch leent deze leeftijdsgroep er zich juist voor het voetballen zelf te 
verbeteren. D.w.z. voetballen dat tijdens de wedstrijd de volwassenheid begint te benaderen 
en in fysiek opzicht een heel stuk forser lijkt dan dat van de C-junioren. Ook hier geldt: trainen 
vanuit de wedstrijdsituatie. Daarbij is het mogelijk een beroep te doen op elftaltactiek 
(plaatsen in een elftal en de daarbij behorende taken). Op deze leeftijd kunnen spelers 
verantwoordelijkheid dragen. Buiten het veld blijkt dit op het gebied van de leefwijze, 
lichaamsverzorging en taalgebruik. Binnen de witte lijnen kunnen ze dit ook aan. 
 

4.3.2.4 Probleemgebied 

Naast de probleemgebieden die uit de vorige leeftijdsgroepen zijn meegekomen heeft de B-
junior de moeilijke taak een evenwicht te zoeken tussen de eigen geldingsdrang en het 
leveren van rendement voor het team in het nastreven van het gezamenlijke prestatiedoel. 
 

4.3.2.5 Oefenstof 

Algemeen  

 gericht gaan werken naar de wedstrijd en ook werken aan de specifieke technische, 
tactische, conditionele en mentale onderdelen. Hierbij ook individueel gericht gaan 
werken. 

 op prestatiegerichte wijze benaderen en bewust werken aan de vooruitgang in de 
persoonlijke ontwikkeling van de spelers en het team. Daarbij ook niet de 
wedstrijdresultaten uit het oog verliezen. 

Jongleren 

 te gebruiken in de rust bij technische oefeningen, ook in de vorm van voetvolley opvoeren 

Dribbelen 

 oefenen onder weerstand, in hoogste tempo, met schijn- en kapbewegingen, 
richtingsveranderingen, versnellingen, duidelijk maken van het nut van de dribbel in 
tactisch opzicht, alle vormen met en zonder afwerking op het doel. 

Duel 1:1  
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 passeerbewegingen perfectioneren, in opdracht- en wedstrijdvorm met afwerken op één 
of twee kleine doeltjes en op het grote doel. Ook duel als tactisch middel (numerieke 
meerderheid afdwingen) aangeven en weerstand duidelijk opvoeren. Accent op 
omschakeling aanval /verdediging en andersom. 

Trappen  

 over de grond en door de lucht met grotere afstanden, passen vanuit hoog dribbeltempo, 
accent leggen op direct spelen. Specifiek beoefenen: de eindpassing, voorzet, 
teruggelegde bal, dieptepass, diagonale pass. Dit alles via positie- en partijspelen. 

Aan-/meenemen 

 zie oefenstof C-junioren, maar nu ook weer in hoger tempo op hoger niveau en vooral in 
wedstrijdsituaties. Handelingssnelheid bevorderen. 

Koppen 

 voornamelijk oefenen vanuit aangespeelde ballen, verschil maken tussen aanvallend en 
verdedigend koppen en ook specifiek oefenen op koppen op doel vanuit een voorzet. 

Combinatievormen 

 2- en 3-tallen, tactische aspecten belichten (speltempo, spelverplaatsing), beoefenen van 
 aanvalspatronen waarbij gebruik wordt gemaakt van algemene tactiek. Werken met en 
zonder verdedigers en bijna altijd met afwerking op doel. Accent leggen op eindpassing 
en afwerking op doel. 

Positiespel  

 verdere verdieping van 2:1, 3:1 en 4:2, uitgevoerd in de vrije ruimte, afgebakende ruimte 
en met kleine doeltjes en grote doelen met keepers. 

Partijspelen  

 zonder doelen in afgebakende ruimte werken met opdrachten (bijv. elke speler van de 
aanvallende partij moet in beweging zijn anders volgt balverlies als straf of beperking 
opleggen door de bal niet meer dan 3x te mogen raken). Verder met doelen zoals 
hiervoor beschreven en ook vooral taakstelling van de linies en posities verwerken. Het 
onderlinge coachen uitbouwen. 

Spelhervattingen  

 oefenen met de gehele groep alsmede met één of meerdere spelers. Met name vrije 
schop en corner. Terug laten komen in partijspelen. 

 
Aan het eind van een periode willen wij het volgende bereikt hebben 

 Een goede technische beheersing van alle voetbaltechnische vaardigheden gericht op en in 
relatie tot wedstrijdsituaties 

 een goed ontwikkeld tactisch inzicht in specifieke spelsituaties en een goed ontwikkeld 
organisatie-vermogen 

 kennis en inzicht in het samenspel van de spelers (linietactiek) 

 Een harmonieus ontwikkeld conditioneel vermogen als basis voor een  verdere conditionele 
uitbouw 
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4.3.3 A-junioren 

 
4.3.3.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

Zowel lichamelijk als geestelijk zijn deze jongeren op weg naar meer evenwicht. Een fysieke 
groei in de breedte en een zakelijker benadering van de gebeurtenissen zijn kenmerkend. In 
deze leeftijdsfase wordt meestal een keuze gemaakt voor prestatie- of recreatiesport. 
 

4.3.3.2 Het voetballen van de A-junioren 

De A-junior is beter bestand tegen de moeilijkheden die het met zich meebrengt in de kleine 
ruimte te spelen. Zonder te beweren dat een A-junior volleerd is, kan worden gesteld dat het 
een kwestie is van rijpen. Het onrustige dat wat kenmerkend is voor de B-junioren maakt 
plaats voor een beheerster optreden. Er wordt ook door de spelers onderling gelet op het 
spel van elkaar. Er ontstaat een zekere zelfcontrole binnen de groep. 
 

4.3.3.3 Consequenties voor de training 

De fase van volwassenheid breekt aan. Een meer bewuste en meer evenwichtige houding is 
kenmerkend voor deze categorie. De speler streeft zichtbaar naar verbetering van zijn 
prestaties. Geldingsdrang en zucht naar erkenning zijn opvallend. Er kan veel aandacht 
besteed worden aan tactiek van het elftal, alsmede de taak van de spelers afzonderlijk. Hier 
is de relatie met de wedstrijd het meest voor de hand liggend. 
 

4.3.3.4 Probleemgebied 

Alle bij de vorige leeftijdsgroepen behandelde probleemgebieden zijn door de A-junior 
doorlopen en als het goed is getackeld. Nu is het de tijd voor verdere rijping en uitgroeien tot 
een complete voetbalspeler. 
 

4.3.3.5 Oefenstof 

Algemeen  

 veel wedstrijden spelen. 

 oefenstof specifiek richten op individuele kwaliteiten en tekortkomingen, plaats in het 
elftal, de speelwijze van het elftal, etc. Met name wedstrijd-gerelateerd. 

Jongleren  

 te gebruiken in de rust bij technische oefeningen, ook in de vorm van voetvolley opvoeren 

Dribbelen  

 zie B-junioren. Onder weerstand, met kap- en schijnbewegingen, opdrachtvorm als in 
spel- en wedstrijdvorm (bijv. partijspelen met opdracht "alleen breedte- en achterwaartse 
passes toegestaan en terreinwinst in sprintdribbel" N.B. vergelijk rugby). 

Duel 1:1  

 zie B-junioren. In allerlei vormen waarbij accenten worden gelegd op bijv. 
passeerbewegingen, schijnbewegingen, afschermen, het maken van ruimte, het uit 
balans brengen van een verdediger, het juiste moment van ingrijpen voor een verdediger 
(individuele tactiek). Duel ook toepassen in partijspelen bijv. met opdracht "pas na het 
uitspelen van een tegenstander mag je een pass geven". 

Trappen 

 perfectioneren van de passing met het accent op direct spelen in combinatie met het  
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terugleggen, de eindpassing (nu ook na het uitspelen van een tegenstander), pass over 
grote afstand. Veel individueel werken d.w.z. oefenstof aanpassen aan plaats in het elftal 
(bijv. vleugelspitsen oefenen op allerlei voorzetten, centrale verdedigers oefenen op 
cross- en dieptepass en middenvelders op breedte-, diepte- en crosspass). 

Aan-/meenemen  

 alles in hoog tempo met afwerking, versnellingen en onder weerstand oefenen in 
combinatie met andere technische vormen zoals bijv. aan- en meenemen plus passen of 
1-2 combinaties en aan- en meenemen in combinatie met kapbeweging. 

Koppen 

 veel oefenen met veel weerstand, veel individueel, maar ook in groepen  trainen, in 
partijspelen met en zonder opdracht. 

Combinatievormen  

 vrijwel uitsluitend alleen nog vormen geven die gebaseerd zijn op specifieke tactische 
situaties zoals bijv. de counter, 2:1 situatie, het achter de bal vandaan komen en het 
beoefenen van een opbouwende en aanvallende speelwijze. Geen standaard 
combinatievormen meer. 

Positiespel  

 2:1, 3:1 en 4:2 in vrije en afgebakende ruimte alleen nog als warming-up met 
gebruikmaking van 2 doeltjes. Om bepaalde tactische aspecten te beoefen spelen in 5:3, 
4:3, 6:3, 8:5, etc. in afgebakende ruimte. Steeds overtal situaties. 

Partijspelen  

 zie B-junioren. Zonder en met doeltjes, opdrachten, bepaalde beperkingen. Gebruik 
specifieke coaching van bepaalde tactische aspecten. Kleine partijspelen niet 
verwaarlozen. Tijdens partijspelen nadrukkelijk beroep doen op onderlinge coaching en 
verwijzen naar wedstrijdsituaties. 

Spelhervattingen  

 zie B-junioren 
 
Aan het eind van een periode willen wij het volgende bereikt hebben 
 

 Een goede voetbaltechnische beheersing en uitvoering als middel om tot optimale 
wedstrijdprestaties te kunnen komen 

   een voor de voetbalsport optimale conditie, zowel op het gebied van explosieve kracht, 
duurkracht, behendigheid, als uithoudingsvermogen 

   een goed ontwikkeld tactisch inzicht en organisatievermogen in relatie tot allerlei mogelijke 
wedstrijd situaties 

   een goed ontwikkeld gevoel voor samenspel tussen de elftalposities en linies op grond van 
eigen mogelijkheden en die van de tegenstander (elftaltactiek) 

   kennis, inzicht en beheersing van tactische varianten en het vermogen het eigen spel en dat 
van de tegenstander te analyseren 

   een op de voetbal als prestatiesport gerichte gezond winnaarmentaliteit 
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4.4 Overgang tussen leeftijdsgroepen  

 
4.4.1 Overgang van een A speler naar de senioren 

Hoe gaan we om met spelers die de “stap” kunnen of moeten gaan maken naar de senioren. 
We maken onderscheid in twee categorieën: 
1 Op leeftijd naar de senioren (kwaliteit => selectie, recreant => 3e of 4e elftal) 
2 1e jaars A speler, kwalitatief klaar voor de selectie (voor “het talent” is leeftijd minder 

belangrijk). Dit geldt ook voor “het talent” bij de B-junioren. 
 
Waarop wordt een A speler beoordeeld: 
1 techniek (trappen/passen, balaanname, koppen, passeerbewegingen) 
2 Tactisch (spelinzicht, positioneel spelen) 
3 Coaching van zijn medespelers 
4 Fysiek (lichaamsbouw, snelheid, wendbaarheid) 
5 Mentale weerbaarheid (omgaan met kritiek, gedrag) 
6 Persoonlijkheid (uitstraling, omgang met medespelers) 
Deze punten bepalen de indeling van de speler: Selectie of Recreanten 
 
Tijdens de winterstop vindt overleg plaats tussen de hoofdtrainer en de trainer van de A 
junioren tezamen met de Technisch coördinator, waarin de A junioren worden besproken: 

 Welke spelers kunnen volgend seizoen doorstromen naar de selectie 

 Kunnen mogelijk spelers (“het talent”) direct aan de selectie toegevoegd worden. 
 
Belangrijk: 
RKSV DRIEL vindt het van belang, dat iedere speler die de overstap gaat maken naar de 
senioren zijn plezier in het voetballen niet verliest, ongeacht het elftal waarvoor hij gaat 
spelen. 

 

Aanpak: 

 Goede opvang/begeleiding van de spelers door trainer en leider van het betreffende 
seniorenelftal met als doel voortgang in de ontwikkeling van de kwaliteiten van de speler 

 Voor overgang naar senioren een persoonlijk gesprek met iedere speler omtrent de 
verwachting van deze speler bij de senioren en de bevindingen/verwachtingen van de 
leiding (duidelijkheid) 

 De in aanmerking komende speler bij tijd en wijle betrekken bij de selectie; bij trainingen 
en als reserve voor een wedstrijd 

 Waar benodigd/behoefte is ouders betrekken 

 Duidelijkheid vanuit de vereniging, waar speler naar toe kan bij problemen (vb. werk, 
studie niet te combineren met verwachtingen vereniging etc.)  

 

Het streven is om zoveel mogelijk A junioren te laten instromen in de selectie, met als 

einddoel “een vaste kracht voor het 1e elftal”te worden. 
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4.4.2 Overgang van de overige leeftijdsgroepen 

Bij de overgang van een leeftijdsgroep naar een hogere leeftijdsgroep ontstaan voor de 
spelers in meer of mindere mate aanpassingsproblemen. Om deze problemen zo beperkt 
mogelijk te houden zal op gestructureerde wijze aandacht besteed moeten worden aan deze 
overgang. 

 Het maken van concrete afspraken met spelers, die aan het eind van een seizoen 
naar een hogere leeftijdsgroep gaan. 

 In de loop van de tweede seizoenshelft zullen deze spelers meetrainen met de nieuwe 
leeftijdsgroep. Na overleg met de Commissie Technische Jeugdvoetbalzaken zal de 
coördinatie hiervan in handen zijn van de betrokken trainers van de speler in zijn 
huidige en toekomstige  leeftijdsgroep.  

 Via het spelen van onderlinge 4-4 toernooien met alle spelers van de nieuwe 
leeftijdsgroep op een aantal trainingsavonden kan invulling gegeven worden aan het 
verkleinen van de aanpassingsproblemen. Dit geldt voor de F- en E-pupillen.  

  Via het spelen van onderlinge wedstrijden met alle spelers, vanaf de D-pupillen tot en 
met de B-junioren, van de nieuwe leeftijdsgroep, op een aantal trainingsavonden kan 
invulling gegeven worden aan het verkleinen van de aanpassingsproblemen. Tevens 
kunnen deze wedstrijden gebruikt worden voor selectiedoeleinden. De 
onderlinge(selectie) wedstrijden dienen plaats te vinden vanaf de maand maart van 
het seizoen. 

 

4.4.3 Selecteren 

Zoals in de vorige paragrafen beschreven is, wordt een scheiding gemaakt tussen 
recreatieve elftallen en prestatie gerichte elftallen. Nogmaals, dit wil niet zeggen dat recreatief 
ingestelde teams niet willen presteren. Spelers die in een eerste selectie elftal komen van de 
desbetreffende leeftijdsklasse, zullen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Criteria 
die een rol spelen bij de selectie zijn: 
 
- De speler dient in principe altijd te trainen 
-  Hij dient zich correct te gedragen naar medespelers, leiding, publiek en 

scheidsrechter 
- Hij zal goed moeten scoren op de verschillende onderdelen van het 

beoordelingsformulier, die op bijlage 1 staat afgebeeld 
 
De spelers die aan de bovenstaande punten kunnen voldoen worden opgenomen in het 
eerste elftal voor een bepaalde leeftijdsklasse (E1, D1, C1, B1, A1). Bij de F-pupillen zal nog 
niet worden geselecteerd. Bij de E-pupillen wordt de zogenaamde ‘zachte’ selectie toegepast, 
wat wil zeggen, dat nog voldoende rekening gehouden wordt met wensen en behoeften van 
voetballertjes en hun ouders. In de oudere klassen wordt strikt geselecteerd. Concreet wordt 
er geselecteerd vanaf de D-pupillen. 
 
Aan het einde van het seizoen worden de selecties voor het nieuwe seizoen bekend 
gemaakt. Er volgt dan een vergadering met de spelers en begeleiders over de verwachtingen 
met betrekking tot de trainingen en wedstrijden in het nieuwe seizoen. Spelers die niet aan de 
verwachtingen kunnen of willen voldoen worden niet opgenomen in een selectie elftal. Een 
en ander gebeurt natuurlijk in overleg met de ouders. Wij gaan er vanuit dat het voor 
voetballers een stimulans is om in een selectie elftal te mogen voetballen, daarom willen wij 
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ook de mogelijkheid bieden om tijdens het seizoen de samenstelling van de selectie te 
veranderen. Spelers die dus later in het seizoen beter worden hebben de kans om bij de 
selectie te komen. 
 
Spelers die in een bepaalde leeftijdsklasse op basis van leeftijd mogen uitkomen, kunnen 
toch gevraagd worden om naar een hogere leeftijdsklasse te gaan. Dit kan op basis van de 
voetbalcapaciteiten of mentaliteit zijn. Na overleg met de technisch coördinator en  betrokken 
trainer zullen de speler en zijn ouders hierin betrokken worden. De ontwikkeling van het talent 
moet de volle gelegenheid krijgen. Tevens is het mogelijk, dat indien een speler te vroeg is 
overgegaan, terug kan naar ‘zijn’ leeftijdsklasse. Dit komt voor in situaties, waaruit blijkt dat 
betrokken speler niet hetgeen brengt wat van de speler verwacht werd of indien de speler 
geen plezier heeft in z’n nieuwe omgeving. 
 
Alle elftallen van E, D, C, B en A trainen 2x per week onder leiding van, bij voorkeur, 
gediplomeerde trainers. De spelers welke middels uitnodigingen van vertegenwoordigende 
elftallen (KNVB) en of een Betaald Voetbal Organisatie buiten RKSV DRIEL ook 
verplichtingen aangaan, houden de verplichting ook minimaal 1x per week bij zijn eigen elftal 
te trainen. Alle overige elftallen trainen 1x per week. Wenselijk is voor deze elftallen het 
aantrekken van een aparte trainer (zonder diploma eisen). Ook is het mogelijk deze 
trainingen te laten verzorgen door deskundige leiders. 
 
Keeperstraining 
De keeperstraining wordt verzorgd door een aparte trainer (zonder diploma eisen), liefst een 
keeper of ex-keeper. De training voor de keepers is 1x per week, terwijl de keeper ook 1x per 
week met zijn eigen elftal meetraint, e.e.a. in overleg met de betrokken trainers. 
 
Spelers documentatie  
Teneinde inzicht in de ontwikkeling van de individuele jeugdselectiespelers op technisch, 
tactisch, mentaal en fysiek terrein te kunnen volgen, leggen de trainers deze ontwikkelingen 
op een eenduidige wijze vast. Deze beoordelingen vinden tweemaal plaats in een seizoen. 
Eenmaal voor de winterstop en eenmaal voor einde seizoen. De beoordelingsverslagen (zie 
spelers beoordelingslijst) worden door de technisch coördinator verzameld en beheerd. Hij 
bespreekt deze tezamen met de trainers van de desbetreffende selecties en aan de hand 
daarvan worden de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode vastgesteld. 
(zie jaarplanning/periodisering) De informatie wordt op een bepaald moment overgedragen 
naar de volgende trainer in aanwezigheid van de technisch coördinator. 
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4.5. Jaarplanning  

 
Training is meer dan alleen maar doen aan  “lichaamsbeweging”. Voetbaltraining is een 
planmatig proces met het doel het prestatievermogen te verhogen. 
 
Bij de voetbaltraining zijn belangrijk: 
 

   Regelmaat 

   Geleidelijke verhoging van de intensiteit 

 Verhogen van de eisen die we stellen aan de techniek en tactiek. 
 
Bovengenoemde elementen dragen reeds het plannen in zich. Om een verbetering van het 
gecompliceerde voetbalspel te verlangen, moeten we de training systematisch opbouwen. Bij 
de planning spelen een aantal zaken een belangrijke rol, zoals: 
 

 Leeftijd van de groep spelers 

 Niveau 

 Periode (zie vervolg) 

 Aantal trainingen per week 

  Tijdsduur van één training  

  Trainingsmethoden 

 Accommodatie 

 Beschikbaar trainingsmateriaal 

   Speelwijze 

 Doelstelling 

 Evaluatie en eventueel tussentijdse bijstelling van het plan 
 

4.5.1   Periodisering 

 
In grote lijnen is een voetbalseizoen onder te verdelen in: 
 

  Voorbereidingsperiode (zomer/winter) 

  Hoofdperiode (herfst/lente) 

  Overgangsperiode (winter/zomer) 
 
Elke periode, voorbereidings, hoofd of overgangsperiode, heeft haar eigen doelstelling en 
karakter, waarbij ook de verschillende door ons vastgestelde voetbalproblemen hun plaats 
kennen. 
 
Voorbereidingsperiode 
 
In deze periode wordt de basis gelegd voor de toekomstige voetbalprestatie. Doelstelling is 
het ontwikkelen van de voetbalprestatie op kompetitieniveau, hetgeen neerkomt op het 
aankunnen en het kunnen overwinnen van die weerstanden die op dat niveau aan de orde 
zijn, dus de wedstrijd kunnen spelen met het oogmerk de wedstrijd te winnen. 
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Taken van de voorbereidingsperiode zijn: 
 

   Het verhogen van de voetbalconditie  van de spelers en het aanpassen en verhogen van de 
functionele mogelijkheden van de spieren en gewrichten aan de specifieke eisen van de 
voetbalprestatie. Onder voetbalkonditie verstaan we de mate waarin een speler een positieve 
bijdrage weet te leveren aan het resultaat van de wedstrijd. 

  Het verbeteren van de individuele tekortkomingen en het aanleren van nieuwe 
spelvaardigheden en specifieke kennis op het gebied van speltactiek  als onderdeel van de 
speelwijze van de jeugdselecties van RKSV DRIEL. 

  Het ontwikkelen en stimuleren van de mentale weerbaarheid van de spelers in training en 
wedstrijdsituaties. 

 
De hoofdmoot van de trainingen tijdens de eerste twee weken van de voorbereidingsperiode 
zijn gebaseerd op de duurmethode, die in allerlei voetbaleigen vormen aan de orde zal 
komen. Daarnaast zullen er allerlei andere elementen aan de orde komen die kunnen 
bijdragen tot het op een hoger niveau brengen van de prestatie, zoals algemene 
lichaamsoefeningen, stretch-oefeningen en algemene fysiek gerichte zaken, waaronder 
warming-up en cooling-down, die overigens na enige tijd zelfstandig gedaan moeten worden 
(wel controleren). 
 
Het is zeker in deze opbouwfase van belang ook enige echte oefenwedstrijden te spelen. 
Geen oefenwedstrijden waarbij de “overload” te groot is, bijvoorbeeld tegen de jeugd van een 
betaald voetbalorganisatie of een veel hoger spelend jeugdteam. De inspanningen zullen dan 
een te groot beroep doen op allerlei nog niet getrainde elementen, zodat overbelasting 
mogelijk is. Later in de voorbereidingsperiode is het juist goed eens een wedstrijd te spelen, 
waarbij goed diepgaan(mentaal/conditioneel) aan de orde komt. 
Tijdens de tweede helft van de voorbereidingsperiode maken we naast de duurmethode 
steeds meer gebruik van intervaltraining (interval-extensief en interval-intensief). De 
voorbereiding krijgt een meer gespecialiseerd karakter, waarin de nadruk wordt gelegd op de 
technische en tactische voorbereiding en speelwijze van de jeugd selecties van RKSV DRIEL 
tijdens trainingen en oefenwedstrijden. In deze wedstrijden wordt het niveau van de 
konditionele voorbereiding van de spelers getest, alsmede de organisatie van het spel, terwijl 
de juiste samenstelling van het team zo snel mogelijk wordt ingevuld. 
   
Hoofdperiode 
 
De hoofdperiode sluit aan op het einde van de voorbereiding, gezien de trainingsmethoden en 
technisch/tactische accenten. 
 
Taken van de hoofdperiode zijn: 
 

 Het bijhouden van het hoge niveau van de voetbalkonditie. 

 Het verbeteren van de technische en taktische kanten van de individuele speler en het team. 

 Het verbeteren van de organisatie van het spel, overeenkomstig de speelwijze van de 
jeugdselecties van RKSV DRIEL. 

 
Dominerend onderdeel van de training in de hoofdperiode is dus de technische en tactische 
voorbereiding, die ook in de verschillende voetbalproblemen aan de orde komen. Hierbij 
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worden de verschillende vormen van trainingsarbeid gebruikt, waarbij leeftijd, prestatieniveau, 
de tekortkomingen van het spel van de individuele spelers en het team in ogenschouw 
moeten worden genomen. 
Tijdens de hoofdperiodes (competitie) hebben we te maken met een week planning, waarin 
een aantal trainingen tussen de wedstrijden plaatsvinden. Aan het begin van de week vinden 
meestal de zwaardere trainingen plaats, terwijl in de tweede helft van de week het accent 
meer op techniek en taktiek gelegd wordt tijdens de behandeling van het voetbalprobleem. 
Tijdens het seizoen is het bijstellen van de weekplanning mogelijk en vaak noodzakelijk 
(blessures, ziekte spelers, weers en terreinomstandigheden). 
  
Overgangsperiode 
 
De winterstop wordt gebruikt om de spelers één of twee weken vrij te geven. Afhankelijk van 
de tijdsduur van de winterstop kan er nog één week door getraind worden na de laatste 
wedstrijd. Na de korte onderbreking zullen de trainingen 2 à 3 weken voor de geplande start 
van de tweede kompetitiehelft hervat worden. Deze start is te vergelijken met de 
voorbereidingsperiode, maar dan in een korter tijd bestek en uiteraard versneld.  
 
Taken van de overgangsperiode zijn: 
 

 (aktieve) rust. 

 Regeneratie (hernieuwing) van de psychische en fysieke krachten van de spelers. 
 
Na afloop van de kompetitie is het beter nog één of twee weken door te gaan, zeker als men 
tot op het laatst heeft meegedaan in de strijd om promotie of degradatie. 
In deze periode na de kompetitie, zonder spanning, kan men “afbouwen” door middel van 
ontspannen trainen en een toernooi, naar een aktieve zomervakantie (met tennis, badminton, 
zwemmen en vlak voor de start van de voorbereiding van het nieuwe seizoen  reeds wat 
duurloopjes). 
Aansluitend op de theorie over de jaarlijkse trainingscyclus zie schema A. Dit schema geeft 
het aantal trainingseenheden en wedstrijden van de jaarlijkse trainingscyclus weer voor de 
geselekteerde A,B en C junioren. 
 

4.5.2 Inhoud van de jaarplanning 

 
De inhoud van het jaarplan moet alle onderdelen van het trainingsproces bevatten, waarin de 
taken van de jaarlijkse trainingsperioden, het aantal trainingseenheden, tijdplanning van de 
afzonderlijke trainingsperioden en planning van de belangrijkste werkzaamheden (toernooien, 
wedstrijden, bespreking van de prestaties e.d.) moeten worden bepaald. Het trainingsplan 
(voorbereiding, hoofd en overgangsperiode) bepaalt de concrete taken van het 
trainingsproces, de gebruikte methodes en vormen van trainingsarbeid. In samenhang met 
de periodisering van de jaarlijkse cyclus stellen wij per bepaalde periode van ongeveer 4 
weken een voetbalprobleem (tactisch/technisch) aan de orde, dat gedurende die aangegeven 
periode 1x per week terugkeerd in de trainingen en als zodanig aansluit bij de speelwijze van 
de jeugdselecties van RKSV DRIEL. Door deze behandeling van het voetbalprobleem zullen 
de essentiële onderdelen van de voetbaltraining en algemene technische en tactische 
principes tijdens de jaarlijkse cyclus in elke leeftijdsklasse aan de orde komen. Het is niet de 
bedoeling geweest bij elk afzonderlijk voetbalprobleem de te gebruiken trainingsstof te 
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vermelden. Er zijn bij het centraal stellen van het probleem natuurlijk tientallen 
trainingsvormen toepasbaar en het is naar onze mening de taak van de jeugdtrainer deze 
naar eigen inzicht en naar behoefte op een deskundige manier te gebruiken tijdens zijn 
trainingen. De tweede trainingsavond moet gericht zijn op het verbeteren van de 
tekortkomingen van het team en de individuele speler. De planning voor deze training kan 
worden uitgewerkt voor een tijdsduur van niet meer dan twee weken, behalve de 
voorbereidingsperiode, waar we in staat zijn ons aan de organisatie en de inhoud van de 
voorbereiding te houden. De evaluatie van de trainingen en de daarin aan de orde geweest 
zijnde voetbalproblemen, is een noodzakelijke eis voor de planning. Dit houdt een analyse in 
van de belangrijkste gegevens over de inhoud en de omstandigheden van het 
trainingsproces van de verschillende leeftijdsgroepen aan het einde van elke periode, waarin 
een voetbalprobleem aan de orde is geweest. Deze informatie maakt het mogelijk een 
doelmatige volgorde van de voetbalproblemen voor de volgende jaarplanning/periodisering te 
bepalen. In schema B staan de richtlijnen vermeld voor het aantal trainingen en wedstrijden 
voor jeugdvoetballers. Dit schema is volledig afgestemd voor de gewenste situatie bij RKSV 
DRIEL.  
 

4.6   Speelwijze jeugdteams RKSV DRIEL 

 
Basisprincipes 
 

 Spelen vanuit de formatie 4:3:3. Hier mag alleen bij hoge uitzondering van afgeweken worden 
in verband met blessures van bepaalde spelers of ontbreken van aanvallers in de 
jeugdselectie voor dit systeem. De trainers dienen tevens aandacht te besteden aan het 
afwijkende systeem (4:4:2), zodat de jeugdspelers, bij toepassing van dit afwijkende systeem, 
er mee om kunnen gaan. In het kader van de overgang van jeugdspelers naar de senioren 
dient de trainer van de A-junioren sowieso aandacht te besteden aan het systeem dat bij de 
senioren wordt gehanteerd.  

 Bij balverlies door middel van op en doorjagen op de helft van de tegenstander weer in 
balbezit trachten te komen (het spelen van pressie).  

  Alle teams bouwen van achteruit op weinig uittrappen van de keeper, Wel                  
stimuleren van snelle spelhervattingen van de keeper. 

 Accent op technische en tactische ontwikkeling van de jeugdspelers, niet op kracht of 
conditie. 

 Speelwijze/formatie is afhankelijk van de sterkte van de tegenstander, het resultaat is 
ondergeschikt aan de opleiding. In volgorde van belangrijkheid volgt deze prestatiegerichtheid 
onmiddellijk op de opleiding. 

 Ontwikkelen en stimuleren van de mentale weerbaarheid van de spelers. 
 
Algemene trainingsprincipes 
   

 Zoveel mogelijk 2x raken van de bal in partij en positiespelen. 

 Aandacht voor de onderlinge coaching en handelingssnelheid. 

 Ontwikkelen en benadrukken van technische elementen (aannemen en stoppen van de bal, 
passen en trappen, koppen) in alle partij en positiespelen. 

 Kiezen voor voetbaleigen vormen, waardoor optimale beleving en het overwinnen van 
voetbalweerstanden voortdurend aan de orde komen. 
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4.6.1 Technisch trainingsplan voor pupillen 

 
Het technisch trainingsplan voor de pupillen is bedoeld voor de F, E en D pupillen. In het 
beleidsplan hebben wij voor de concrete invulling van de trainingsstof bij de pupillen gekozen 
voor het aan leren en toepassen van voetbaltechnische vaardigheden. 
 
De basistechnieken die centraal komen te staan zijn: 
 

 Dribbelen en drijven met de bal 

 Plaatsen en trappen van de bal 

 Koppen 

 Aan en meenemen van de bal 
 
Het spreekt voor zich dat alle basistechnieken niet ineens aangeboden kunnen worden. Om de 
pupillen langzamerhand de basistechnieken onder de knie te laten krijgen, zal rekening 
gehouden moeten worden met de psychische, lichamelijke en motorische kenmerken (zie 
leeftijd- typische kenmerken). 
 
Trainingscyclus van alle jeugdteams is als bijlage opgenomen in dit beleidsplan
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Hoofdstuk 5.    Spelvreugde en sociale bezigheden. 
 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het waarborgen van de spelvreugde. De activiteiten voor 
de pupillen hebben de hoogste prioriteit, dit in verband met de langere periodes waarin het 
competitievoetbal stil ligt. Daarbij spelen ook gedragsregels en discipline van een ieder een 
grote rol.  
 

5.1 Activiteiten 

 
De activiteiten die ontplooid kunnen worden, bestaan uit:   
 
- Zaalvoetbaltoernooi;  het voorstel is om de pupillen apart te laten voetballen van 
  de junioren. Dit in verband met de anders lange wachttijden tussen de wedstrijden.  
- Sinterklaasviering voor de E en F pupillen. 
- Zwemmen F, E en D elftallen. 
- Het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden. 
- Spelochtenden in competitieverband. 
- Vossenjacht. 
- Bosloop met boerenkoolbuffet. 
- Open dag met aanwezigheid van enkele spelers uit het betaalde voetbal. 
- Een bingo voor pupillen en junioren. 
- Klootschieten voor junioren. 
- Fietstocht met bijvoorbeeld tandems, afsluitend met een picknick.  
- Het in de winter lesgeven in spelregelkennis, deze sessie afsluiten 
  met een spelregelquiz voor D t/m A elftallen. 
- Jeugdkamp voor D en E pupillen. 
 
Via jaarlijkse enquêtes kan de behoefte aan activiteiten gepolst worden. Dit is mede 
afhankelijk van het weer. De activiteitencommissie is hier verantwoordelijk voor. 
 
Het creëren van een sociale groep, is een gegeven wat grotendeels neer komt op het 
functioneren van de trainer en leider van een elftal, door bijvoorbeeld de groep zelf mee te 
laten denken bij bepaalde activiteiten. De leiders spelen hierin dus een belangrijke rol. 
 
Een aantrekkelijke kantine voor de jeugd is ook belangrijk. Dit kan bereikt worden door 
speltoestellen op te stellen. 
Er zou indien mogelijk een uitbreiding kunnen plaatsvinden door de aanschaf van een 
tafelbiljart voor de wat oudere jeugd. Het is aanbevelingswaardig dat er een ruimte gemaakt 
wordt voor de jeugdleden. Bij het realiseren van een recreatieruimte, voorkom je dat een en 
ander steeds moet worden opgebouwd of afgebroken. 
 
Het is natuurlijk gewenst dat de trainers en leiders zoveel mogelijk aanwezig zijn bij het 

ondernemen van de activiteiten en de nodige enthousiasme uitstralen. 
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5.2.   Brief voor nieuwe leden 

 

Jeugdvoetbal bij RKSV DRIEL    
Jongens in de leeftijdscategorie van 6 t/m 18 jaar die zich als nieuw lid aanmelden, worden 
afhankelijk van de leeftijd in de onderstaande klassen geplaatst: 
 
A junioren     leeftijd 16 t/m 18 jaar 
B junioren     leeftijd 14 t/m 16 jaar 
C junioren     leeftijd 12 t/m 14 jaar 
 
D pupillen     leeftijd 10 t/m 12 jaar 
E pupillen     leeftijd   8 t/m 10 jaar 
F pupillen     leeftijd   6 t/m   8 jaar  
 
De peildatum betreffende de leeftijd is 1 januari. Indien een speler bijvoorbeeld voor deze 
datum 12 jaar oud wordt, zal hij overgeplaatst worden van de D pupillen naar de C junioren. 
In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie aangevraagd worden.  
 
Een speler die nog niet de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt, maar ouder dan 4 jaar, is natuurlijk 
van harte welkom om mee te trainen met de F pupillen. In overleg met de trainers en leiders  
kan de speler wellicht ook deelnemen aan de (officiële) wedstrijden. 
 
Alle administratieve zaken, contributie e.d., zijn opgenomen in het Jeugdboekje. 
 
Het aantal trainingen is afhankelijk van het elftal. Gestreefd wordt om ieder lid 2 maal per 
week te laten trainen. De jeugdcommissie zal de nieuwe leden bij opgave mededelen in welk 
team de speler geplaatst wordt, met de daarbij behorende trainingstijden. In principe heeft elk 
elftal twee leiders. 
 

E en F pupillen 
De E en F jeugd spelen op een half speelveld (circa 50m bij 40m) met 6 veldspelers en 1 
keeper. De duur van een wedstrijd is respectievelijk 2 x 25 minuten en 2x 20 minuten. In de 
rust of na afloop van de wedstrijd worden strafschoppen genomen, die echter niet bepalend 
zijn voor de einduitslag.  
 
Voor leden in deze klassen geldt dat zij het voetbalspel nog helemaal moeten leren. Het 
ontwikkelen van balgevoel en techniek staan hierbij centraal. De trainingen worden vaak in 
spelvorm aangeboden, om het plezier van de jonge spelertjes in het voetballen te vergroten.   
 

 

D pupillen 
De D pupillen spelen op een heel speelveld. De wedstrijden duren 2 x 30 minuten. 
Omdat deze leeftijdsgroep snel leert en daardoor de techniek makkelijk onder de knie kan 
krijgen, zal hierop de nadruk komen te liggen in de trainingen. 
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A, B en C junioren 
In deze leeftijdsklassen wordt de nadruk steeds meer gelegd op het presteren in de wedstrijd. 
De C-junioren spelen 2x35 minuten, de B-junioren spelen 2x40 minuten en de A-junioren  
spelen 2x45 minuten. Allen op een heel speelveld. De wedstrijden zijn vrijwel altijd 
zaterdagmiddag. 

 

Algemene gedragsregels 
Om bij RKSV DRIEL te kunnen voetballen dient de speler zich te houden aan enkele regels. 
Ten eerste geldt dat een lid zich dient te houden aan de normale omgangsvormen ten 
opzichte van de medespelers, trainers en leiders. Voetbal is een teamsport! 
 
Ten tweede verwachten wij van een lid dat deze zich bij verhindering tijdig afmeldt voor de 
trainingen en wedstrijden bij de eigen leider of trainer.  
 
Spelers dienen ruim voor aanvang van de training aanwezig te zijn (minimaal een kwartier), 
om zich te kunnen omkleden en eventueel warm te lopen, zodat de training ook daadwerkelijk 
op het vastgestelde tijdstip kan beginnen. Dit geldt uiteraard ook ten aanzien van de 
wedstrijden. De leider of trainer bepaald hoe laat de spelers aanwezig dienen te zijn voor 
aanvang van de wedstrijd. 
Na het sporten moeten de spelers zich douchen in de kleedkamer. De hygiëne van de 
spelers is belangrijk, vandaar dat slippers en zeep aanbevolen worden.  
Bij uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders van de spelers om te rijden. Het is, 
zonder overleg met de leider, niet toegestaan om op eigen gelegenheid naar uitwedstrijden te 
reizen. 
Ga voorzichtig om met het materiaal (shirts, ballen, doelnetten, kleedruimte, etc.)!  
Vuurwerk is op het sportcomplex verboden. 
 
Spelers die zich niet aan de bovenstaande gedragsregels kunnen houden, zullen rekening 
moeten houden met sancties van de trainers/leiders en jeugdcommissie.  

 

Tenue 
Alle elftallen van RKSV DRIEL worden momenteel ondersteund door de contractsponsor per 
elftal. Het speeltenue hoeft daarom niet aangeschaft te worden. Spelers dienen in het bezit te 
zijn van een trainingspak, voetbaltas en scheenbeschermers. Denk aan de sponsor en 
gebruik het shirt alleen tijdens de wedstrijden. Ook hier wordt weer een beroep gedaan op de 
ouders om bij toerbeurt de kledij te wassen.  
 

Afgelastingen 
In de winterperiode komt het nog al eens voor dat wedstrijden geen doorgang kunnen vinden, 
omdat de weersomstandigheden dit niet toestaan. Er zijn twee mogelijkheden: 
 

  Alle wedstrijden in de regio zijn afgelast. Op pagina 603 van teletekst en in de krant 
    staat aangegeven dat district Oost (waaronder RKSV DRIEL valt) is afgelast. Er volgt in 
    principe geen bericht van de leider, tenzij anders afgesproken met de betrokken leider.  
 

  RKSV DRIEL of de club waar gespeeld moet worden, gelast de wedstrijd af. De leider  
    zal de spelers informeren over de afgelasting.  
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Vaak wordt er in deze situaties op zaterdag een training verzorgd.  
 

Ouders 
De ouders spelen een belangrijke rol bij het sporten van hun kroost. Het plezier van de jonge 
spelers wordt vergroot door grote betrokkenheid van de ouders. Kom daarom regelmatig 
kijken bij de wedstrijden. U zult merken dat het heel gezellig is langs de lijn. Het aanmoedigen 
van de spelers werkt zeer stimulerend, maar bedenk dat een ieder fouten maakt. Bemoeit u 
zich niet met de opstelling van de leiders of met de scheidsrechterlijke beslissingen.  
 
In sommige gevallen zal de leider een beroep doen op uw assistentie. Bijvoorbeeld als de 
mede-leider ziek is. 
 
Verder hopen wij dat u behulpzaam kunt zijn bij het wassen van het tenue of het rijden bij 
uitwedstrijden. In de regel gebeurt dit bij toerbeurt. Hierover worden afspraken gemaakt met 
de leiders.  
 
Meerdere malen per seizoen organiseert de jeugdcommissie één ouderavond per 
leeftijdcategorie, waarop u mee kunt praten over de gang van zaken bij de jeugd.  

 

Beleidsplan 
 
RKSV DRIEL jeugd werkt met een beleidsplan waarin de meeste zaken die bij het ‘runnen’ van 
een jeugdafdeling aan de orde komen, beschreven staan. Wij streven ernaar om volgens de 
richtlijnen van dit plan te werk te gaan. Het kan daarom nuttig zijn om dit plan eens in te kijken. U 
zult dan wellicht een duidelijker beeld krijgen van wat zich bij RKSV DRIEL afspeelt. Ook wordt 
eens per jaar (meestal in november) een algemene ledenvergadering georganiseerd, waarop 
ook de ouders van jeugdspelers van harte welkom zijn. 
 

De Rood-Witten  
De Rood-Witten is de titel van ons clubblad wat momenteel per maand bij elk lid gratis in de bus 
valt. In dit blad bevinden zich naast verhalen en uitslagen ook mededelingen die voor iedereen 
interessant kunnen zijn. Wanneer iets in de Rood-Witten geplaatst is, wordt het medegedeelde 
als bekend verondersteld. Lees het boekje daarom aandachtig! 
 

Training 
Alle spelers worden in staat gesteld minimaal één maal per week te trainen. Gepaste kleding is 
daarbij verplicht. Regelmatig verzuim van de training kan tot gevolg hebben dat een speler wissel 
staat of in een lager elftal wordt geplaatst. 
 

Sancties 
De jeugdcommissie en de trainers/leiders van RKSV DRIEL hebben de mogelijkheid om 
personen die zich niet kunnen houden aan de geldende gedragsregels te straffen. 
De volgende maatregelen kunnen genomen worden: 
- ‘vergeten’ van een training, betekent een halve wedstrijd schorsing. 
- ‘vergeten’ van een wedstrijd, betekent één of twee wedstrijden schorsing. 
- te laat komen zonder reden, betekent een halve wedstrijd schorsing. 
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Deze schorsingen kunnen ook gelden bij onbehoorlijk gedrag in de kleedkamer en op en rond 
het veld, naar bijvoorbeeld (assistent) scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, leiding en 
toeschouwers. 
 
Mocht u verder nog vragen hebben omtrent de gang van zaken bij RKSV DRIEL voetbal, neem 
dan gerust contact op met het jeugdbestuur. 

 

 

 

 

 



Beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV DRIEL           

 
Beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV DRIEL  43                     Maart 2006 
 

 

Hoofdstuk 6.    Functieomschrijving van trainers en leiders 
 

Uitgangspunten: 
 
Er is uitgegaan van de doelstellingen zoals deze zijn omschreven in hoofdstuk 2. De doelstelling 
is voor ieder elftal verschillend, afhankelijk van leeftijd en selectie van het betreffende elftal. We 
streven naar gediplomeerde trainers bij de selecties van de junioren en pupillen elftallen. 
Daarnaast dient een keeperstrainer de keepers te vormen. 
 
Er dient binnen de vereniging gekeken te worden naar mensen die een trainers- diploma hebben 
en bereid zijn zich voor de club in te zetten. Tevens dient gekeken te worden naar mensen welke 
de potentie hebben om een diploma te halen in welke vorm dan ook (Begeleidingsdiploma, 
diploma trainer junioren, diploma trainer senioren). 
 
Ook moet een goede controle en evaluatie komen m.b.t. het naleven van het beleidsplan, waarbij 
de diverse leiders en trainers op eventuele "fouten" c.q. tekortkomingen gewezen moeten 
kunnen worden door de technisch coördinator van de jeugdcommissie i.o.m. de pupillen- of 
junioren coördinator. 
 
Verder kan een functieomschrijving niet als een los geval gezien worden, daar hier ook de 
organisatiestructuur (van de vereniging en het jeugdbestuur), de aansluiting van de trainingen, 
de gedragsregels en discipline e.d. nauw mee verbonden is. 
 

6.1 Functieomschrijving Trainers 

 
Bij de trainers dient de nadruk op de technische en tactische kant te liggen in tegenstelling tot de 
leiders, waarbij de organisatorische kant de overhand moet hebben. Er dient een onderscheidt 
gemaakt te worden tussen de trainers die ook de wedstrijden coachen en trainers die dit niet 
doen. Voor de trainers die niet coachen tijdens de wedstrijden, is het contact tussen de leider en 
de trainer nog belangrijker dan voor de overige trainers. De trainers dienen ten alle tijden op de 
hoogte te blijven van de prestaties tijdens de wedstrijden en de tekortkomingen tijdens de 
wedstrijden, zodat hierop ingesprongen kan worden tijdens de trainingen. Het bijwonen van 
wedstrijden door trainers is hierbij van belang. 
De hoofdtaak van de trainers is het geven van trainingen waarbij de inhoud van het beleidsplan 

voor de jeugdafdeling in acht genomen dient te worden (+ de Zeister-visie). Indien mogelijk 
moet na de wedstrijd controle uitgeoefend worden in de kleedkamers. Mochten de trainers 
hiervoor niet de mogelijkheid hebben, kunnen ze dit in overleg met de leiders of eventueel met de 
ouders regelen. 
 

Taakverdeling 

 
De onderstaande functies kunnen in dit verband worden onderscheiden:
- Technisch coördinator 
- Juniorentrainers 
- Pupillentrainers 
- Keeperstrainers (zie jeugdkeepersplan hoofdstuk 7) 
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6.1.1 Technisch coördinator: 

- maakt namens en als lid van het jeugdbestuur deel uit van het Trainersoverleg 
- moet binnen de doelstelling van het beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV 

DRIEL kunnen en willen werken, zodat   de uitvoering van het beleidsplan op de juiste 
manier verloopt 

- legt verantwoording af aan de jeugdbestuur 
- ziet toe op de juiste organisatorische uitvoering van het beleidsplan voor de 

jeugdafdeling van RKSV DRIEL en geeft zonodig adviezen op dit terrein 
- treedt op als voorzitter van het algemene gedeelte van het trainersoverleg en houdt   

toezicht op de juiste uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van het          
trainingsoverleg 

- wordt benoemd door hoofdbestuur op voordracht jeugdbestuur en fungeert als          
contactpersoon tussen trainers en het jeugdbestuur 

- bepaalt in overleg met de junioren- en pupillentrainers tijdstip en agenda  van het 
trainersoverleg 

- bespreekt zaken voortvloeiende uit het trainersoverleg met het jeugdbestuur 
- coördineert de selectieprocedure 
- stuurt de leiders en trainers aan 

 

6.1.2 Juniorentrainer: 

 
- is verantwoordelijk voor de training, coaching en opstelling van het hem                    

toegewezen A/B/C- juniorenselectieteam 
- moet binnen de doelstelling van het beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV 

DRIEL kunnen en willen werken, zodat   de uitvoering van het beleidsplan op de juiste 
manier verloopt 

- is verantwoording schuldig aan de technisch coördinator en het jeugdbestuur 
- dient aanwezig te zijn op het Trainersoverleg 
- verplicht zich 1x per jaar (b.v. december) tot het maken van een periodiek verslag     

van elke speler van zijn juniorenselectie en geeft deze ter bespreking en bewaring    
aan de technisch coördinator 

- is minimaal in het bezit van het diploma Trainer-Coach III (of "oude" Oefenmeester   
III) of Jeugdvoetbaltrainer (J.V.T.). 

 

6.1.3 Pupillentrainer: 

 
- is verantwoordelijk voor de training, coaching en opstelling van het hem                    

toegewezen pupillenelftal 
- moet binnen de doelstelling van het beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV 

DRIEL kunnen en willen werken, zodat   de uitvoering van het beleidsplan op de juiste 
manier verloopt 

- is verantwoording schuldig aan de technisch coördinator en het jeugdbestuur 
- dient aanwezig te zijn op het Trainersoverleg 
- is in het bezit van het diploma Jeugdvoetbaltrainer (J.V.T.) of                                     

Jeugdvoetbalspelleider (J.V.S.L.). 
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Trainersoverleg: 
 
Samenstelling: 

- technisch coördinator (lid jeugdbestuur) 
- juniorentrainers A-,B- en C-junioren 
- pupillentrainers D-, E- en F-pupillen 
- keeperstrainer(s) 

 

Taken en doelen van het trainersoverleg: 

 
1) Regelmatig bijeenkomsten, waarbij de volgende zaken behandeld dienen te    

worden: 
- coördinatie van trainingen 
- bespreken van spelersbeoordelingen (speelt ieder op het juiste niveau?) 
- doornemen van problemen t.a.v. spelers, trainingen en wedstrijden 
- interne scouting. 

 
Dit zijn evaluatiebijeenkomsten, waarbij de opgedane ervaringen worden doorgenomen en in 
de verdere ontwikkeling worden verwerkt en eventueel details in het beleidsplan worden 
aangepast/aangevuld. Op deze bijeenkomsten zijn ook de keeperstrainers welkom. 
 
 

2) Vaststellen jaarplanning/periodisering 
- oefenwedstrijden/voorbereidingsprogramma 
- trainingsmaterialen 
- vaststellen oefenstof per periode 
- vaststellen trainingstijden/data/frequentie 
- in overleg met het jeugdbestuur voorlopige indeling van de elftallen, selecties en 

niet- selecties. 
 
Deze organisatie-bijeenkomsten dienen aan het einde van het seizoen plaats te vinden 
(april/mei). Daarnaast kan een stukje organisatie bij de evaluatie-bijeenkomsten worden 
meegenomen. 
 

3) Regelmatig bijeenkomsten junioren, waarbij o.l.v. de technisch coördinator de 
volgende zaken aan de orde komen: 

- oefenstof wordt doorgenomen 
- aangegeven wordt wat per selectiegroep wel en niet goed verlopen is m.b.t. het 

behandelde voetbalprobleem als onderdeel van de jaarplanning/periodisering. 
 
Deze laatste zijn coördinatie-bijeenkomsten, waarbij de trainingen van de jeugdselectie-
elftallen A1-B1-C1 daadwerkelijk worden gecoördineerd en invulling wordt gegeven aan de 
technische uitvoering van het beleidsplan. 
 

4) Regelmatig pupillenoverleg, waarbij o.l.v. de technisch coördinator de volgende zaken 
aan de orde komen:: 

- oefenstof wordt doorgenomen 
- het technisch trainingsplan als leidraad dient voor overleg en evaluatie 
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- beoordeelt wordt of een ieder nog op het juiste nivo speelt 
 
 
Van de onder 1, 2 en 3 genoemde bijeenkomsten dient door de technisch coördinator een 
kort verslag te worden gemaakt. Deze verslagen zijn bestemd voor de deelnemers, alsmede 
het jeugdbestuur en hoofdbestuur. 
 

6.2 Functieomschrijving Leiders 

 
Goede leiders moeten aan verschillende eigenschappen voldoen. De hoofdeigenschappen van 
de leiders zijn: 

   Eigen vaardigheden 

   "Opvoeder" 

 Verantwoordelijkheden kennen 

   "Vakmanschap" 

   Plan onderschrijven 

   Organisatorische capaciteiten 

   Discipline handhaven 
 
Belangrijk hierbij is dat een leider steeds vaker (naast het voetbal) op dient te treden als 
praatpaal. 
Bij de leiders dient de nadruk op de organisatorische kant te liggen in tegenstelling tot de 
trainers, waarbij de technische kant de overhand dient te hebben. 
 
Taken leid(st)er: 

- Nauw contact met de trainer van het elftal (ook regelmatig trainingen bezoeken) 
- Nauw contact met de ouders van de spelers (ook voor hun dient de leider een 

praatpaal te zijn) 
- In samenwerking met de activiteitencommissie activiteiten organiseren.                     

Bijvoorbeeld scheidsrechtercursus, spelregelcursus enz. 
- Controle voor en na de wedstrijden in de kleedkamers. Indien mogelijk ook bij de 

trainingen. Indien dit niet mogelijk is moet dit in overleg met de trainer of eventueel   
met de ouders geregeld worden 

- Trachten een vertrouwenspositie bij de jongens te kweken, waardoor men bij 
problemen eerder bij je komt (praatpaal) 

- Vervoer regelen bij uitwedstrijden, zorgen dat indien jongens niet kunnen dat ze zich 
wel afmelden 

- Eventueel beschikbaar zijn voor het overnemen van trainingen. Indien dit niet mogelijk 
is, de trainer wel helpen bij het vinden van een andere trainer (in overleg) 

- Bij meerdere leiders eventueel een taakverdeling aanbrengen 
- Voor- en nabesprekingen houden (in gradatie van pupillen naar junioren) 
- Bijwonen van de diverse vergaderingen welke per jaar worden georganiseerd 
- Bijwonen van ouderavonden 
- Aan het begin van het seizoen een schema maken voor de ouders met rij- en wasdata 
- Vervoer bijhouden 
- Afwezigheid van jongens bijhouden (eventueel benaderen bij veel afwezig) 
- Zorgen dat de shirtjes gewassen worden en bijhouden wie dit doet 
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- Het op de juiste wijze invullen van de wedstrijdformulieren en scorelijst en deze op het 
juiste adres afgeven 

- Invullen van de beoordelingslijsten 
 
Het voornaamste voor de leiders (en de trainers) is om de doelstellingen welke aan het begin 
van het jaar gesteld zijn na te leven en proberen te verwezenlijken. Dit hoeft niet alleen 
winnen te betekenen, maar ook spelvreugde, goed onderling contact (vriendengroep), beter 
voetbal, beter contact met ouders, enz. 
 
Het jeugdbestuur dient zorg te dragen voor minimaal twee begeleiders op wedstrijddagen, 
waarvan 1 leider al voldoende ervaring heeft. Bij de aanstelling van leiders dient ook gekeken 
te worden naar het elftal of de spelers waar hij voor komt te staan. 
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Hoofdstuk 7.   Jeugdkeepersplan  RKSV DRIEL 
 

7.1 Inleiding 

 
Bij veel voetbalverenigingen wordt er weinig of onvoldoende aandacht besteed aan de 
jeugdkeeperstraining. Meestal heeft dit te maken met een aantal factoren, zoals het gebrek 
hebben aan en/of het ontbreken van: tijd, trainers, kennis, ruimte en oefenstof.  Er zijn 
waarschijnlijk nog wel meer factoren op te noemen, maar hoofdzaak is dat de 
jeugdkeeperstraining te kort wordt gedaan. Indien je als vereniging dit probleem wilt oplossen 
zul je een gestructureerd plan moeten opzetten, dat moet bijdrage aan een gedegen 
opleiding en begeleiding van jeugdkeepers. Hoe dit jeugdkeepersplan  gerealiseerd en 
gestructureerd kan worden is in de volgende hoofdstukken omschreven. De doelstellingen 
van het jeugdkeepersplan (JKP) zijn gelijk aan die van het gehele beleidsplan. 

Keepers worden vaak onderschat voor wat betreft de functie die ze uitvoeren in het spel. Hij 
of zij is net zo belangrijk, en soms nog belangrijker, dan de overige spelers binnen het team. 
Hij of zij kan een wedstrijd verliezen, maar hij of zij kan ook de wedstrijd winnen. 
Waar het daadwerkelijk om gaat is dat de keeper gewaardeerd wordt binnen het team. 
 
Functie van een keeper 
Een keeper staat in het doel om de ballen tegen te houden die op hem of haar afkomen. 

FOUT! Een keeper heeft de taak, om zowel de verdedigende als de aanvallende aspecten 
binnen het team te leiden alsmede te beïnvloeden! Een keeper neemt het 
zestienmetergebied voor zijn/haar rekening en zal daarbuiten de lijnen moeten kunnen 
uitzetten. Alleen hij of zij heeft het zicht over het gehele speelveld! Dit houdt in dat de keeper 
moet beschikken over kracht, lenigheid, conditie, zowel in snelheid als in 
uithoudingsvermogen, balgevoeligheid, coördinatie  en tactische kennis van het spel.  

 
Doelstelling keeperstraining 
Door middel van trainingsarbeid keepers inzicht geven in het uitoefenen van zijn of haar 
functie binnen het team, basistechnieken aanleren, de keeper op een hoger niveau brengen 
en bovenal meer plezier te geven in alle aspecten van het keepersvak. 

 
Jeugdkeepers in opleiding 
Binnen de F- en E- pupillen is het niet mogelijk om een specifieke keeperstraining te geven. 
Beter is het om de spelers te rouleren om als keeper te functioneren en van daaruit een 
selectie te maken welke speler in aanmerking komt om zich verder te kunnen ontwikkelen als 
keeper. 
Alleen bij een speler met zeer veel aanleg voor het keepersvak zal in aanmerking kunnen 
komen voor een keeperstraining, welke in lichte mate gegeven kan worden. 
 
Vanaf de D-pupillen kan er gericht keeperstraining gegeven worden. Er dienst rekening 
gehouden te worden met  de onervarenheid van keepers en dat zij fouten kunnen en mogen 
maken. Er moet er na gestreefd worden om de keepers basistechnieken aan te leren. 
Uitgangspunt zal moeten zijn om de zwakke punten te verbeteren en de positieve punten te 
onderhouden en op te bouwen. Keeperstrainingen zullen aangepast moeten worden aan 
lichamelijke-, geestelijke- en sociale (on)mogelijkheden, als mede de leeftijd, van de keeper. 
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Vanaf de 2e-jaars B-junioren dient men te werken aan de conditionele vaardigheden en 
krachttrainingen. Tot aan deze leeftijd is het aanleren van techniek en het spelinzicht de 
enige wijze van het volgen van keeperstrainingen, om vervelende, zoniet ernstige blessures 
te voorkomen. 

 
Invloeden tot betrekking van  keeperstrainingen 
Bij het geven van keeperstrainingen moet men rekening houden met verschillende 
omstandigheden welke van invloed kunnen zijn tijdens de keeperstraining. Een aantal 
voorbeelden zijn dat keepers uit vorm of juist in vorm kunnen zijn, het weer, kwaliteit van het 
trainingsveld, het materiaal, spelsysteem van het team en het biologische ritme waarin de 
keeper zich bevindt. 
De keeperstraining dient hierop aangepast te worden. 
 
Seizoensopbouw 
De keeperstrainingen bestaan uit technische aspecten en fysieke aspecten. Technische 
aspecten hebben tot doel om de specifieke handelingen van een keeper te onderhouden en 
te verbeteren. Fysieke aspecten hebben tot doel om het uithoudingsvermogen, de snelheid, 
lenigheid, coördinatie en kracht op te bouwen. 
 
Als voorbereiding op het seizoen geeft men keeperstrainingen, waarbij de nadruk wordt 
gelegd op de technische aspecten en worden de fysieke aspecten opgebouwd. 
Gedurende de eerste seizoenshelft onderhoudt men de technische aspecten en daar waar 
nodig dienen zij verbeterd te worden. Op het fysieke gedeelte wordt alles onderhouden. 
In de voorbereiding op het tweede seizoenshelft onderhoudt men de technische aspecten 
daar waar nodig dienen zij verbeterd te worden. Op het fysieke gedeelte wordt verder 
opgebouwd. 
Tijdens de tweede seizoenshelft onderhoudt men de technische aspecten en daar waar 
nodig dienen zij verbeterd te worden. Op het fysieke gedeelte wordt alles onderhouden. 

   
Kleding 
Vaak wordt dit punt onderschat.  
Een keeper moet uitstraling hebben en deze wordt mede bepaald door de kleding. Witte 
kousen maakt een keeper opties langer, terwijl zwarte kousen een keeper breder, robuuster, 
maar ook opties kleiner maakt. Een korte keeperbroek mag niet te groot in maat zijn, 
waardoor de keeper uitstraling inboet. Zwart is de gangbare kleur. Ook kan men dezelfde 
kleur nemen als het keepershirt mits deze effen van kleur is. Verder dient men over 
keeperhandschoenen van degelijke kwaliteit te beschikken. Ook is er verschil in 
keeperhandschoenen voor droge- en natte weeromstandigheden. Tijdens koude 
weersomstandigheden moet de keeper de beschikking hebben over een lange keeperbroek. 
Tevens dient de keeper ook elleboog- en kniebeschermers tot zijn/haar beschikking te 
hebben  voor keeperstrainingen en wedstrijden op een hard veld. 
 
Jeugdkeepersplan 
Per team 2 keepers opnemen binnen de selectie, is geen optie omdat dan 1 keeper weinig 
aan spelen toekomt en het niet bevorderlijk is voor het team in het algemeen. 
Streven om de keepers van de leeftijdsgroep direct onder de selectie mee te nemen als 
reservekeeper is een pré. Als voorbeeld: de keeper van de D1 als reservekeeper meenemen 
met de selectie van de C1. Voordeel hiervan is dat de jongere keeper ervaring op kan doen 
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en dat de trainer de beschikking heeft op een enthousiaste reservekeeper. Nadeel is dat de 
reservekeeper twee wedstrijden heeft op een speeldag en of dit wel geaccepteerd wordt door 
de ouders van de keepers. 
 
Er dient een samenwerkingsverband te bestaan tussen de keeperstrainer en de jeugdtrainer 
alsmede de ouders van de keepers. Dit is een vereiste om een juiste keeperstraining te 
geven. Er dient door de keeperstrainer een beoordelingslijst bijgehouden te worden , waarbij 
de keepers worden beoordeeld op specifieke onderdelen van het keepervak. Hieruit kan men 
zowel de zwakke- alsmede de goede eigenschappen van de keeper halen, om deze 
eigenschappen vervolgens te onderhouden, verbeteren en/of op te bouwen. 
Elk seizoen dient de keeperstrainer in samenspraak met de jeugdtrainers een doelstelling neer te 
leggen voor elke keeper. Op welk niveau staat de keeper, op welk niveau moet de keeper 
gebracht worden, staat de keeper in relatie tot de behoefte van het team. 
 

7.2 De praktijk 

 
Wat in theorie klopt, kan in de praktijk soms wel eens tegenvallen of moeilijk uitvoerbaar zijn. 
Dit gebeurt doordat, aan een aantal voorwaarden of behoeftes, niet voldaan kan worden. 
Tevens kunnen er inschatting- of beoordelingfouten worden gemaakt. 
 
Om de theorie en de praktijk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, dient er  aan de 
volgende criteria te worden voldaan: 

  kwaliteitsbewaking van de oefenstof. 

  het bijhouden van keeper-beoordelingsformulier (om te beoordelen hoe de keeper er  
voorstaat en of alle oefenstof is gedoceerd). 
 
Aan de hand van deze criteria kan worden bekeken of de theorie en de praktijk met elkaar 

overeenkomen. 
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Bijlage 1: Trainingscycli voor alle leeftijdgroepen. 

F-pupillen 
 

Periodisering: 

 Augustus 
     Dribbelen en drijven met de bal.  

 September 
     Plaatsen en trappen van de bal. 

 Oktober 
     Koppen in de vorm van een opgeworpen bal van de medespeler. 

 November 
     Aan en meenemen van de bal. 

 December 
     Partijvormen. 

 Januari 
     Partijvormen. 

 Februari 
     Partijvormen. 

 Maart 
     Herhalingsoefeningen. 

 April 
     Duel 1:1 

 Mei   
     Partijspelen 
 

Inhoud van de trainingen  (1x per week) 

 

Augustus  (dribbelen en drijven) 

 Dribbelen en drijven met de bal apart oefenen. 

 Dribbelen en drijven met: rechtervoet, linkervoet, afwisselend links/rechts, in rustig looptempo, 
opvoeren looptempo. 

 Dribbelen en drijven in estafette vorm. 

 Dribbelen en drijven in afwerkvorm. 
 

September  (plaatsen en trappen) 

 Plaatsen en trappen van de bal met de binnenkant van de voet. 

 Plaatsen en trappen van de bal met de wreef. 
 

Oktober  (koppen)  

 De bal zelf omhoog werpen en naar een medespeler koppen (2-tallen, 1bal). 

 Een aangeworpen bal terug koppen. 

 Koppen in afwerkvorm. 
  

November  (aan en meenemen van de bal) 

   Binnenkant van de voet. 
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December  (partijspelen) 
In verschillende vormen aanbieden, en de training beginnen met  (“warming-up”) het kort 
oefenen van de oefenstof van augustus, september, oktober, november. 
 
Partijspelen 

 pionnen voetbal. 

 Met vier doeltjes. 

 Met lang speelveld. 

 Met kort speelveld. 

 Lijnvoetbal. 
 

Januari  (partijspelen) 
Zie december 
 

Februari  (partijspelen) 
Zie december 
 

Maart  (herhalingsoefeningen)  

 Dribbelen en drijven van de bal. 

 Plaatsen en trappen van de bal. 

 Koppen. 

 Aan en meenemen van de bal. 
 

April  (duel 1:1) 

 Twee tallen, 1 doeltje. 

 Twee tallen, 2 doeltjes. 

 Afwerken op pupillen doel. 

 

Mei  (partijspelen) 
Zie december. 

 

Wat moet een F-pupil beheersen na de F-periode 

 Dribbelen en drijven van de bal, zodanig dat de bal bij hem in de buurt blijft (over de bal 
kijken). 

 Plaatsen en trappen over korte afstand (5 meter). 

 Geen angst hebben om de bal te raken met het voorhoofd.(angst weghalen om te koppen) 

 Aannemen van de bal met de binnenkant van de voet. 

 Er is een begin van samenspel (niet specifiek oefenen) 

 Er is geen angst meer voor de bal. 

 Het spel zien als een avontuur waaraan hij veel plezier beleeft 
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E-pupillen 
 

Periodisering: 

 Augustus 
     Dribbelen en drijven met de bal. 

 September 
     Plaatsen en trappen van de bal. 

 Oktober 
     Koppen. 

 November 
     Aan en meenemen de bal. 

 December 
     Partijvormen. 

 Januari 
     Partijvormen. 

 Februari 
     Partijvormen. 

 Maart 
    Herhalingsoefeningen. 

 April 
     Duel 1:1. 

 Mei 
     Positiespelen. 

 

Inhoud van de trainingen  (2x per week) 
 

Augustus (dribbelen en drijven) 

 Dribbelen en drijven van de bal met: rechtervoet, linkervoet, afwisselend links/rechts. 

 Dribbelen en drijven in estafettevorm. 

 Dribbelen en drijven in afwerkvorm. 

   

September  (plaatsen en trappen van de bal) 

 Plaatsen en trappen met de binnenkant van de voet (tweetallen, tegenover elkaar). 

 Plaatsen en trappen met afwerken op doel. 

 Leren plaatsen en trappen met de binnenkant en de wreef over 10 meter. 

 

Oktober  (koppen) 

 Tweetallen, over koppen. 

 Afwerkvormen. 

 Wedstrijdvormen. 

 Koptechniek bij brengen door middel van spanboog. 
  

November  (aan en meenemen van de bal) 

 Het aan en meenemen van de bal met de binnenkant van de voet. 

 Het omhoog gooien van de bal en het stoppen met de voet (individueel). 

 Tweetallen: speler 1 gooit de bal naar speler 2 deze stopt de bal met de voet enz. in de 
diverse trainingsvormen. 
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December  (partijspelen)  

    In verschillende vormen aanbieden, en de training beginnen met (“warming-up”) 

    Het kort oefenen van de oefenstof van augustus, september, oktober, november. 
 
Partijspelen 

 Pionnen voetbal. 

 Met vier doeltjes. 

 Met lang speelveld. 

 Met kort speelveld. 

 Met breed speelveld. 

 Met smal speelveld. 
 

Januari  (partijspelen) 
Zie december. 
 

Februari  (partijspelen) 
Zie december.  
 

Maart (herhalingsoefeningen) 

 Dribbelen en drijven van de bal. 

 Plaatsen en trappen van de bal. 

 Koppen. 

 Aan en meenemen van de bal. 
 

April  (duel 1:1) 

 Duel 1:1 in een vierkant, de bal zolang mogelijk in bezit houden. 

 Duel 1:1 met twee doeltjes. 

 Duel 1:1 met één doeltje. 

 Afwerkvorm met één groot doel, daarbij aangeven hoe verdedigend en aanvallend gespeeld 
moet worden. 

 

Mei  (positiespelen) 

 4:1 

 4:2 

 4:3 

 4:4 
 

Wat moet een E-pupil beheersen na de E-periode 

 Dribbelen en drijven met de bal onder aangepaste weerstand waarbij ze over de bal moet 
kijken, de bal bij zich kunnen houden, ook onder weerstand. 

 Op de juiste manier koptechniek gebruiken. 

 Weten wanneer hij met de binnenkant moet trappen en wanneer met de wreef. 

 Het stoppen van de bal beheerst met de binnenkant van de voet. 

 De bal zuiver over 10 meter kunnen plaatsen (binnenkant en wreef). 

 In het duel 1:1 weten hoe een verdediger en een aanvaller zich moeten opstellen en 
handelen. 

 Weten wanneer hij moet dribbelen en wanneer hij moet drijven met de bal. 
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D-pupillen 

 

Periodisering: 

 Augustus 
     Dribbelen en drijven met de bal. 

 September 
     Plaatsen en trappen van de bal. 

 Oktober 
     Koppen. 

 November 
     Aan en meenemen van de bal. 

 December 
     Positiespelen. 

 Januari 
     Partijspelen. 

 Februari 
     Combinatievoetbal. 

 Maart 
     Duel 1:1. 

 April 
     Herhalingsoefeningen. 

 Mei  
     Partijspelen (met opdrachten). 
 

Inhoud van de trainingen van de D-pupillen (2x per week) 
 

Augustus  (dribbelen en drijven van de bal) 

 Dribbelen en drijven met volledige weerstand. 
 

September  (plaatsen en trappen van de bal) 

 Plaatsen en trappen van de bal over de grond en door de lucht. 

 Plaatsen en trappen over een afstand van 20-25 meter. 

 Plaatsen en trappen door middel van de wreeftrap. 
 

Oktober  (koppen) 

 Over koppen (2-tallen, 1 bal). 

 De werpende speler loopt achterwaarts, de koppende speler voorwaarts (2-tallen). 

   Koppen onder aangepaste weerstand. 

 Koppen met sprong vanuit stand en in de beweging. 
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November  (aan en meenemen van de bal) 

 Het aan en meenemen van de bal met de binnenkant van de voet. 

 Het aan en meenemen van de bal met de borst. 

 Het aan en meenemen van de bal met het bovenbeen. 
 

December  (positie spelen) 

 3:1 

 3:2 

 4:2 

 5:2 
 

Januari  (partijspelen) 

 2:2 

 3:3 

 4:4 

 5:5 
 

Februari (combinatievoetbal) 

 Leren gebruik maken 1-2 combinatie. 

 Eerste beginselen van een 3e man toepassen in partij en positiespelen. 

 

Maart (duel 1:1) 

 Duel 1:1 onder volledige weerstand. 

 Duel 1:1 onder volledige druk. 
 

April (herhalingsoefeningen) 

 Dribbelen en drijven met de bal. 

 Aan en meenemen van de bal. 

 Koppen. 

 Plaatsen en trappen van de bal. 

 Positiespelen. 
 

Mei  (partijspelen) 

 Met opdrachten in aanvallend opzicht. 

 Met opdrachten in verdedigend opzicht. 
 

Wat moet een D-pupil beheersen na de D-periode 
 

 Hij moet instaat zijn onder volledige weerstand in balbezit te blijven bij het dribbelen en drijven 
van de bal. 

 De koptechniek moet op de juiste manier worden toegepast. 

 Hij moet in staat zijn te plaatsen en te trappen met de wreef en de binnenkant van de voet 
over 20-25 meter. 

 Het aan en meenemen van de bal moet technisch goed verzorgd zijn. 

 Weet zich tijdens de positiespelen op de juiste manier en op het juiste moment aan te bieden. 
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C-junioren 

Periodisering :  Het seizoen verdelen in vier delen. 

Doelstelling training: BENADER DE WEDSTRIJD 

Inhoud van de trainingen van de C-junioren (2x per week)  

Periode 1: 

Mnd Week Oefenstof Doel/aandachtspunt 
Aug 3 

Het verwerken van de bal in het positiespel 5:2  Wennen aan de technische 
vaardigheden onder weerstand.  

 4 
Het afwerken op doel vanuit een 2 tegen 1 situatie.  Het verbeteren van het kaatsen.  

Sept 1 
Het duel 1:1 met afwerken op doel.  Het oefenen van passeeracties en 

het zo snel mogelijk tot scoren zien 
te komen.  

 2 
Het omschakelen naar balbezit van verdedigers in het 
positiespel 5:2.  

Via individuele acties zo snel 
mogelijk tot scoren zien te komen.  

 3 
Aanval tegen verdediging.  Het benutten van de ruimte op de 

vleugels.  

 4 
Aanval tegen verdediging.  De ploeg die in balbezit komt moet 

zorgvuldig leren opbouwen.  

Okt 1 
Het verwerken van de bal in het positiespel 5:3  Het verwerken van de bal onder 

hogere weerstand.  

 2 
Lijnvoetbal 6:6/8:8  Het zoeken naar de juiste 

openingen door balbezittende ploeg 
en zodoende te scoren  

 3 
Het koppend scoren in het spel lijnvoetbal.  Het koppend leren scoren door een 

goede positie in te nemen bij een 
voorzet.  

 4 
Afwerken op doel vanuit een 3 tegen 1 situatie.  Coachen naar het zo snel mogelijk 

afronden op doel.  

 

Periode 2: 
Nov 1 

Het vrijlopen in het partijspel 4:4  Hoe lopen de spelers vrij die niet in 
balbezit zijn.  

 2 
Het verdedigende spel van de verdedigers in het 
positiespel 5:3.  

De verdedigers moeten 
samenwerken als zij de bal willen 
veroveren, een verdediger verovert 
de bal, terwijl de andere de juiste 
positie innemen.  

 3 
Het afwerken op doel vanuit een voorzet.  Het positie kiezen voor het moment 

van afronden door een of twee 
spelers.  
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 4 
Wisseling van balverlies naar balbezit in partijspel 7:7.  Goede opbouw, directe 

omschakeling, vrijlopen op het 
moment van balbezit.  

Dec 1 
Dieptepass in het positiespel 5:2.  Het goede moment kiezen van de 

dieptepass.  

 2 
Opbouw in het partijspel 8:8.  Het verbeteren van het positiespel 

in de opbouw van de balbezittende 
partij.  

 3 
Het positiespel 4:2 met afwerken op doel.  De meerderheid van aanvallers uit 

laten komen in de snelheid van 
afronden op doel.  

 4 
Vrij partijspel.  Vooral de beleving het willen 

winnen en het niet willen verliezen 
geeft de partij inhoud.  

 
 
De periodes 1 en 2 worden herhaald vanaf januari week 3. (aug = jan; sept = feb; okt = mrt, enz) 
 

Wat moet een C-junior beheersen na de C-periode 
 

 Technisch:  
 Correcte balaanname; balcontrole, passen en kaatsen 

 Tactisch:  
 Beheersen van de omschakeling, opbouw, spel zonder bal. 
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B-junioren 

Periodisering :  Het seizoen verdelen in vier delen. 

Doelstelling training: PRESTEREN TIJDENS DE WEDSTRIJD 

Inhoud van de trainingen van de B-junioren (2x per week)  

Periode 1: 

Mnd Week Oefenstof Doel/aandachtspunt 
Aug 3 

Het verwerken van de bal in het positiespel 5:2.  Wennen aan de technische 
vaardigheden onder weerstand.  

 4 
Het positiespel 3:2 met afwerken op doel.  Het zo snel mogelijk creëren van 

een doelrijpe kans.  

Sept 1 
De opbouw vanuit de verdediging.  Het verbeteren van de opbouw in 

balbezit vanuit de eigen 
doelverdediger.  

 2 
Het omschakelen naar balbezit van verdedigers in het 
positiespel 5:2.  

Via individuele acties zo snel 
mogelijk tot scoren zien te komen.  

 3 
Aanval tegen verdediging.  Het benutten van de ruimte op de 

vleugels.  

 4 
Het verwerken van de bal in het positiespel 5:3.  Het onder hogere weerstand 

verwerken van de bal.  

Okt 1 
Koppend scoren in partijspel 4:4 met twee neutrale 
vleugelspelers.  

Verbeteren van het positie kiezen 
voor het doel bij een voorzet vanaf 
de flanken.  

 2 
De directe omschakeling in een partijspel 7:7/8:8.  Het verbeteren van de 

verdedigende acties op het moment 
van balverlies.  

 3 
Het vrijlopen in het partijspel 4:4.  Hoe is het vrijlopen van de niet 

balbezittende spelers.  

 4 
Lijnvoetbal.  Het verbeteren van de individuele 

actie t.o.v. de positie in het veld.  

 

Periode 2: 
Nov 1 

Verdediging van een voorzet van de tegenpartij.  Hoe wordt een voorzet verdedigd 
en wat is het vervolg.  

 2 
De wisseling van balverlies naar balbezit in een 
partijspel 7:7.  

Hoe wordt er vrijgelopen op het 
moment van balbezit.  

 3 
Afwerken op het doel vanuit het positiespel 5:3.  Het zo snel mogelijk creëren van 

een doelkans.  

 4 
Het in balbezit blijven in het partijspel 7:7.  Het bewust spelen op balbezit.  
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Dec 1 
Het scoren vanuit het kaatsen door de spitsen.  Het verbeteren van het direct 

afwerken van een gekaatste bal 
door een spits.  

 2 
Het positie- c.q. partijspel 2:2  Het coachen van de dribbel, de 

individuele actie en de overname 
van de bal.  

 3 
Het verdedigen in het positiespel 5:3  Het positie kiezen van de 

verdedigers.  

 4 
Vrij partijspel.  Goede wedstrijdbeleving, het willen 

winnen.  

 
. 
De periodes 1 en 2 worden herhaald vanaf januari week 3. (aug = jan; sept = feb; okt = mrt, enz) 
 
 

Wat moet een B-junior beheersen na de B-periode 
 

 Technisch:  
 Op een hoog tempo correcte balaanname; balcontrole, passen en kaatsen 

 Tactisch:  
 Beheersen van de omschakeling, opbouw, positie, spel zonder bal. 

 Prestatie en motivatie: 
- Kritisch naar eigen prestatie 
- Mede verantwoordelijk voor het elftal t.a.v. ploegtactiek 
- Eigen verantwoordelijkheid t.a.v. leefwijze en lichamelijke conditie 
 

 
 

 



Beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV DRIEL           

 
Beleidsplan voor de jeugdafdeling van RKSV DRIEL  61                     Maart 2006 
 

A-junioren 

Periodisering :  Het seizoen verdelen in vier delen. 

Doelstelling training: EEN GOEDE TOPPRESTATIE NASTREVEN. 

Inhoud van de trainingen van de A-junioren (2x per week)  

Periode 1: 

Mnd Week Oefenstof Doel/aandachtspunt 
Aug 3 

Het verwerken van de bal in het positiespel 4:3.  Wennen aan de technische 
vaardigheden onder weerstand.  

 4 
Het positiespel 3:2 met afwerken op doel.  Het zo snel mogelijk creëren van 

een doelrijpe kans.  

Sept 1 
De opbouw vanuit de eigen verdediging.  Het verbeteren van de opbouw in 

balbezit vanuit de eigen 
doelverdediger.  

 2 
Het aansluiten van het middenveld t.o.v. de spitsen.  Het verbeteren van het aanspelen 

van de spitsen in relatie met het 
aansluiten.  

 3 
Het storen door de eigen spitsen  Hoe en waar kunnen de spitsen de 

opbouw van de tegenpartij 
ontregelen.  

 4 
Het verwerken van de bal in het positiespel 5:3.  Het onder hogere weerstand 

verwerken van de bal.  

Okt 1 
Koppend scoren in partijspel 4:4 met twee neutrale 
vleugelspelers.  

Verbeteren van het positie kiezen 
voor het doel bij een voorzet vanaf 
de flanken.  

 2 
Op welk moment en waar wordt balverlies geleden in 
het partijspel 7:7.  

Het verbeteren van balbezit en het 
snel omschakelen bij balverlies  

 3 
Dieptepass in het positiespel 5:3.  Het verbeteren van de dieptepass 

en hoe is de reactie van de 
balbezitters na de pass.  

 4 
Lijnvoetbal.  Het verbeteren van de individuele 

actie en de plaats waar deze 
plaatsvindt.  

 

Periode 2: 
Nov 1 

Verdediging van een voorzet van de tegenpartij.  Hoe wordt een voorzet verdedigd 
en wat is het vervolg.  

 2 
Het duel 1:1.  Het onderling coachen van de 

individuele actie waarna een 
doelpoging moet volgen.  
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 3 
Afwerken op het doel vanuit het positiespel 5:3.  Het zo snel mogelijk creëren van 

een doelkans.  

 4 
Het in balbezit blijven in het partijspel 7:7.  Het bewust spelen op balbezit, het 

speltempo leren beheersen.  

Dec 1 
Het scoren vanuit het kaatsen door de spitsen.  Het verbeteren van het afwerken uit 

de 2e lijn door aansluitende 
middenvelders.  

 2 
Het positie- c.q. partijspel 2:2.  Het coachen van de dribbel, de 

individuele actie en de overname 
van de bal.  

 3 
Het verdedigen in het positiespel 5:3.  Het positie kiezen van de 

verdedigers.  

 4 
Vrij partijspel.  Goede wedstrijdbeleving, het willen 

winnen en niet willen verliezen.  

 
. 
De periodes 1 en 2 worden herhaald vanaf januari week 3. (aug = jan; sept = feb; okt = mrt, enz) 
 
 

Wat moet een A-junior beheersen na de A-periode 
 

 Perfectie v.w.b. techniek 

 Tactisch een hoog handelingstempo 

 Hoge belastbaarheid 
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 Bijlage 2: Seizoensoverzicht keepers trainingen 

 

A keepers 
 
September :  Uitgangshouding, verplaatsen in en voor het doel. 
                Vangen, blokkeren, oprapen en tippen van de bal. 
              Termen: LOS, JIJ, HIER en WEG. 
               Leiding geven aan verdediging.    
Oktober : Vallen, duiken en zweven. 
        Stompen met één en twee vuisten. 
                          Herhaling reeds behandelde oefenstof. 
November : Trap- en werptechniek. 
                          In de voeten werpen en schuiven. 
       Uitkomen, duel één tegen één. 
       Spelersvaardigheden buiten de 16 meter. 
      Herhaling reeds behandelde oefenstof.  
 

Beoordelingstest.  
 
December : Positiespel in en voor het doel. ( Diepte- en flankballen.) 
       Positiespel in en voor het doel. ( Hoekschop, Vrije trap en Penalty.)  
                          Spelhervattingen.( rust bij voorsprong en snelheid bij achterstand.) 
                          Spelhervattingen.(organisatie bij hoekschop, vrije trap, enz  

  Herhaling reeds behandelde oefenstof. 
Januari : Videobanden Frans Hoek bekijken. 
                 Eventuele vragen beantwoorden. 
Februari :  Herhaling  behandelde oefenstof. 

Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 

 

Beoordelingstest. 
 
Maart  : Herhaling behandelde oefenstof. 

Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 

April            : Herhaling behandelde oefenstof. 
Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 

Mei            : Afronding. 
                                    Eindbeoordeling.  
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B keepers 
 
 September   : Uitgangshouding, verplaatsen in en voor het doel. 
                                    Vangen, blokkeren, oprapen en tippen van de bal. 
                                    Termen: LOS, JIJ, HIER en WEG. 
                  Leiding geven aan verdediging.    
 Oktober     :    Vallen, duiken en zweven. 
                  Stompen met één en twee vuisten. 
                  Herhaling reeds behandelde oefenstof. 
 
 November : Trap- en werptechniek. 
                In de voeten werpen en schuiven. 
                 Uitkomen, duel één tegen één. 
                 Spelersvaardigheden buiten de 16 meter. 
                 Herhaling reeds behandelde oefenstof.  
 

Beoordelingstest.  
 
 December : Positiespel in en voor het doel. ( diepte- en flankballen.) 
                 Positiespel in en voor het doel. ( hoekschop, vrije trap en penalty.)  
                 Spelhervattingen.( rust bij voorsprong en snelheid bij achterstand.) 
                 Spelhervattingen.(organisatie bij hoekschop,vrije trap, enz.) 
                 Herhaling reeds behandelde oefenstof. 
  Januari      : Videobanden Frans Hoek bekijken. 
                 Eventuele vragen beantwoorden. 
  Februari    :           Herhaling  behandelde oefenstof. 
                 Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden  

beheerst. 
  

 Beoordelingstest. 
 
 Maart        : Herhaling behandelde oefenstof. 

Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 

 
 April  : Herhaling behandelde oefenstof. 

Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 

 Mei  :  Afronding. 
                 Eindbeoordeling  
 

 C keepers 
 
September   : Uitgangshouding, verplaatsen in en voor het doel. 
                 Vangen, blokkeren en tippen van de bal. 
                 Termen: LOS, JIJ, HIER en WEG. 
 
Oktober : Vallen, duiken en zweven. 
                 Herhaling reeds behandelde oefenstof. 
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November : Trap- en werptechniek. 
                 Uitkomen, duel één tegen één. 
                 Herhaling reeds behandelde oefenstof.  
 

Beoordelingstest.  
 
December : Positiespel in en voor het doel. ( diepte- en flankballen.) 
                 Positiespel in en voor het doel. ( hoekschop, vrije trap en penalty.)  
                 Herhaling reeds behandelde oefenstof. 
 Januari :   Videobanden Frans Hoek bekijken. 
                 Eventuele vragen beantwoorden. 
 Februari          :   Herhaling  behandelde oefenstof. 
                           - Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende               
                                 worden beheerst. 
 

 Beoordelingstest. 
 
  Maart  : Herhaling behandelde oefenstof. 

Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 

 April  :   Herhaling behandelde oefenstof. 
Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 

 Mei  :   Afronding. 
                 Eindbeoordeling.  
 

D keepers 
 
September   :  Uitgangshouding, verplaatsen in en voor het doel. 
                 Vangen en blokkeren van de bal. 
                  Termen: LOS en JIJ. 
Oktober       :   Vallen en duiken. 
                 Herhaling reeds behandelde oefenstof. 
November :   Trap- en werptechniek. 
                 Herhaling reeds behandelde oefenstof.  

 

Beoordelingstest.  
 
December :   Uitkomen, duel één tegen één. 
                 Positiespel in en voor het doel. 
                 Herhaling reeds behandelde oefenstof. 
Januari :   Videobanden Frans Hoek bekijken. 
                Eventuele vragen beantwoorden. 
Februari :   Herhaling  behandelde oefenstof. 

Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 
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Beoordelingstest. 
 
Maart         :   Herhaling behandelde oefenstof. 

Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst.    

April  :   Herhaling behandelde oefenstof. 
Extra aandacht voor onderdelen die nog onvoldoende worden 
beheerst. 

Mei  :   Afronding. 
                 Eindbeoordeling.  
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Bijlage 3: Beoordelingsformulier RKSV DRIEL     

Naam speler  : …………………………………………… Elftal: ………… 
Positie   : …………………………………………… 
Spe(e)l(st)er is : Linksbenig / rechtsbenig / tweebenig 
Datum   : ..  - .. - …. 
Ingevuld door  : …………………………………………… 

 

Techniek 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Dribbelen      

Drijven      

Passen / trappen links      

Passen / trappen rechts      

Koptechniek aanvallend      

Koptechniek verdedigend      

Sprongkracht      

 

Inzicht 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Balbezit eigen team      

Balverlies eigen team      

Balbezit speler      

Balverlies speler      

Beweging zonder bal      

Passeertechniek      

 
Persoonlijkheid 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Zelfvertrouwen      

Coachbaarheid      

Wedstrijdinstelling      

Gedrag      

Doorzettingsvermogen      

 

Snelheid 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Handelen      

Omschakeling balbezit - verlies      

Omschakeling balverlies - bezit      

Met bal      

Zonder bal      

Startsnelheid      

Wendbaarheid      
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Aanvullende informatie beoordeling: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
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Bijlage 4: Beoordelingsformulier keeper RKSV DRIEL     

Naam keeper  : …………………………………………… Elftal: ………… 
Spe(e)l(st)er is : Linksbenig / rechtsbenig / tweebenig 
Datum   : ..  - .. - …. 
Ingevuld door  : …………………………………………… 

 

Techniek algemeen 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Vallen      

Duiken      

Onderhands vangen      

Bovenhands vangen      

Blokkeren met buik/borst      

Doeltrap      

Trap uit handen:drop-kick      

Traptechniek      

 

Persoonlijkheid 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Zelfvertrouwen      

Coachbaarheid      

Wedstrijdinstelling      

Gedrag      

Doorzettingsvermogen      

 

Schot op doel 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Positie / opstelling      

Uitgangshouding      

Voetenwerk      

Verwerken van de bal      

Opbouw na onderschepping      

Coachen door de keeper      

 

Duel 1:1 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Positie / opstelling      

Uitgangshouding      

Voetenwerk      

Moment: gaan - blijven      

Balbezit: voortzetting      

Coachen door de keeper      
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Voorzet en flankbal 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Positie / opstelling      

Uitgangshouding      

Voetenwerk/springen      

Keuze: gaan - blijven      

Inschatten balbaan      

Balbezit: voortzetting      

Coachen door de keeper      

 

Dieptebal 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Positie / opstelling      

Uitgangshouding      

Voetenwerk      

Keuze: gaan - blijven      

Inschatten balbaan      

Balbezit: voortzetting      

Coachen door de keeper      

 

Spelhervattingen 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Positie / opstelling vrije trap      

Positie / opstelling hoekschop      

Organisatie vrije trap      

Organisatie hoekschop      

Balbezit: voortzetting      

Coachen door de keeper      

 
Spelvoortzetting 
 

Onderdeel Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht 

Positie / opstelling      

Uitgangshouding      

Voetenwerk      

Inschatten balbaan      

Balbezit: voortzetting       

Werpen: - rolworp 
               - bovenhands 

     

Trappen: - links 
               - rechts 
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Aanvullende informatie beoordeling: 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 
 


