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Inleiding 
Voor u ligt het voetbalbeleidsplan van R.K.S.V. Driel ‘Met de jeugd meer toekomst’, 
welke het voetbaltechnisch beleid binnen de R.K.S.V. Driel beschrijft voor de 
tijdsperiode 2019 – 2024. 

Daar waar “spelers” staat kan ook “speelsters” gelezen worden. 
 

Dit voetbal beleidsplan is tot stand gekomen nadat het bestuur hiertoe heeft besloten. De nieuwe  
technische commissie heeft met hulp van vergelijkbare verenigingen een eerste voorstel van een  
technisch beleidsplan gemaakt. Daarna is dit plan besproken met het bestuur en hebben de leden  
die betrokken zijn,  dit plan mede vorm gegeven. Zodat we met trots kunnen spreken over een 
breed  
gedragen technisch beleidsplan. 
 
Het voetbalbeleidsplan beslaat de tijdsperiode juni 2019- mei 2024. 
Jaarlijks wordt de noodzaak voor aanpassing getoetst. Het bestuurslid technische 
commissie is de initiator hiervan. Het plan, de uitvoering en de eventuele 
aanpassingen worden jaarlijks gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering. 
Ieder jaar zal er een update van het voetbalbeleidsplan volgen. Dit dan specifiek 
gericht op de ontwikkeling van ons 
(Jeugd)ledenbestand. De verwachting is dat het aantal (jonge) jeugdleden de 
komende jaren verder zal groeien. Dit kan impact hebben op het meerjarig 
voetbalbeleid. Met inzichten hierover kunnen we daar snel en zo goed mogelijk op 
anticiperen. 

 
De kern van het voetbalbeleid is dat R.K.S.V. Driel de mogelijkheid aanbiedt om de 
voetbalsport te bedrijven aan een ieder die daar binnen onze vereniging van gebruik 
wenst te maken. Dit met een bewust onderscheidt tussen prestatiegericht en recreatief 
voetbal. Ieder voetballend lid van R.K.S.V. Driel krijgt de ruimte om zich individueel te 
ontwikkelen en dat binnen de afspraken op een passend, eigen niveau, kan worden 
gespeeld 

 
Het voetbalbeleidsplan R.K.S.V. Driel is een belangrijk instrument voor de continuïteit 
van de R.K.S.V. Driel. Voor het opstellen en de uitvoering van het voetbalbeleidsplan is 
het bestuurslid technische commissie verantwoordelijk. Samen met de technisch 
coördinatoren van de jeugd en senioren zorgt hij voor implementatie, uitdragen, 
monitoren, evaluatie en rapportage van het voetbaltechnisch beleid aan het bestuur, 
wedstrijdzaken en de algemene ledenvergadering. 

 
Voor de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de voetbaltechnische 
kaderleden is onder bijlage 3 volstaan met een zogenaamde generieke beschrijving. 
Op de kaderleden die onder contract staan is de geldende beschrijving van taken en 
verantwoordelijkheden van toepassing zoals opgenomen in het contract. Voor de  
 
 
kaderleden die niet onder contract staan 
wordt voor een specifieke taakbeschrijving verwezen naar het vrijwilligersbeleidsplan. 
In het vrijwilligersplan is per kaderfunctie een uitgebreide beschrijving opgenomen. 
R.K.S.V. Driel heeft op dit moment binnen de jeugdafdeling veel jonge en talentvolle spelers. 
Deze spelers willen we ‘straks’ ook als senioren lid behouden. Dit vraagt extra 
aandacht en investering, omdat het niet vanzelfsprekend is dat talentvolle jeugdspelers 
zich vanzelf ontwikkelen tot vaste waarde van het 1e, 2e of 3e elftal. R.K.S.V. Driel 
heeft een mooie uitdaging om het aanwezige talent (verder) te ontwikkelen.  
Opleiden, bij voorkeur leeftijd gericht, is de rode draad van onze jeugdafdeling. 
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1. Uitgangspunten, feiten en cijfers 

 

R.K.S.V. Driel dwingt respect af door middel van de wijze waarop de tot de mogelijkheden 
behorende sportieve prestaties worden geleverd. Dit komt niet tot stand “ten koste van alles” 
maar met in achtneming van de ‘basiswaarden’: respect, openheid, eerlijkheid, loyaliteit en 
verantwoordelijkheid. Hierdoor levert de vereniging een goede (pedagogische) bijdrage aan en 
heeft het een positieve uitstraling in de regio.  

 
Het voetbalbeleidsplan maakt deel uit van de missie en gedragscode van R.K.S.V. Driel naast de 
verenigingsdoelstellingen. 

 

R.K.S.V. Driel is met haar voetbaltak binnen de gemeenschap Driel de grootste vereniging. De 
vereniging is zich bewust van haar maatschappelijke functie. Dit is ook vertaald naar de missie 
en gedragscodes. R.K.S.V. Driel  wil deze maatschappelijke betekenis op een goede en 
inspirerende wijze invullen, door een omgeving te creëren waarin (jonge) spelers zich 
kunnen ontwikkelen op voetbaltechnisch en sociaal gebied en waarin niet-voetballers 
zich welkom voelen om op een andere wijze te komen genieten van, of bij te dragen 
aan, het voetbalspel en/of het functioneren van de R.K.S.V. Driel.  

 
Hieronder vindt u de verdeling van de voetballeden van R.K.S.V. Driel per 12  mei 2018: 
 

 

 Totaal Senioren Junioren Pupillen 

Voetballende leden 421 122 137 162 

Bron: actueel overzicht van daadwerkelijk voetballende leden ingedeeld bij een team 

 
 

Per 1  april 2019 zijn 29 teams actief in competitieverband.: 
 

  Senioren Junioren Pupillen 
Senioren  6   
Zaal  1   
JO19 junioren   1+1  
JO17 junioren   2+1  
JO15 junioren   2  
JO13 pupillen    3 
JO11 pupillen    5 
JO8 en JO9 pupillen    7 
Totaal  7 5+2 15 

 
+ .. zijn de meidenteams 
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2. Doelstellingen R.K.S.V. Driel 

R.K.S.V. Driel heeft, zoals opgenomen in de verenigingsstatuten, als hoofddoel: 

 
“De bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening 

van de amateurvoetbalsport in het bijzonder, met uitsluiting van de beroepsvoetbalsport.” 

 
Speerpunten zijn: 

   Het creëren en onderhouden van optimale omstandigheden om het voetbal in Driel 

te spelen waarbij plezier, prestatie en aandacht voor het team en individu “hand in 

hand” gaan. 

   Het realiseren en onderhouden van een vloeiende  doorstroming van 

jeugdspelers naar de seniorentak. 

 
In de uitvoering van het voetbalbeleid is de aandacht gericht op het langdurig binden van 
voetballeden aan de R.K.S.V. Driel. In dit verband is er continue zorg voor de competenties 
van het voetbaltechnisch kader. Om dit belangrijke proces binnen de jeugdafdeling te 
borgen heeft het bestuur van de R.K.S.V. Driel een Technisch Commissie ingesteld. 
 

In de planperiode streeft R.K.S.V. Driel de navolgende “voetbaltechnische” doelstellingen na: 

   1
e 

seniorenteam is minimaal een stabiele “3e klasser”,en streeft na om incidenteel uit 
 te komen in de 2

e 
klasse”. 

   2
e 

Seniorenteam is minmaal een stabiele “ 2
e 

klasser“. 

 De Selectieteams van de jeugd, JO19-1, JO17-1, jO16-1, JO15-1, JO14-1 en JO13-1. streven 

minmaal naar de 1e klasse.  

Sommige teams spelen inmiddels op dit niveau. Voor de jongere selectieteams 

streven we naar een passend niveau. Variërend tussen hoofdklasse en 5
e 
of 6

e
 

klasse.   

Voor de meisjesteams binnen de vereniging streven we eveneens naar een passend 

niveau. MO19 en MO 17 spelen momenteel beiden 1
e
 klasse. 

   De jeugdopleiding kenmerkt zich door een gestroomlijnde doorstroom van 
jeugdspeler naar seniorenspeler, iedere jeugdspeler speelt op zijn/haar eigen 
niveau. 

3. De organisatie: technische commissie R.K.S.V. Driel 

Voor operationele opzet, inhoud en vormgeven van het technisch beleid binnen de 
R.K.S.V. Driel heeft het bestuur de technische commissie ingericht. Het technisch kader 
(trainers en leiders) staan functioneel onder leiding  van de technische commissie. Het 
technische kader bestaat uit de trainers zoals hierna aangegeven. Ambitie is dat de 
selectietrainers van alle hieronder benoemde juniorenteams minimaal een TC3 diploma 
hebben en de overige trainers een juniorencoach diploma van de KNVB hebben. Wat 
betreft de pupillenteams bieden we de mogelijkheid aan de trainers om de cursus pupillen-/ 
juniorentrainer van de KNVB te volgen.. 

 

Bestuurslid TC 
Coördinator selectie (1 
functie, door 2 personen 
uitgevoerd) 

Trainer-Coach 1
e 

elftal  TC 2 

  Assistent trainer 1e elftal 

  Trainer-Coach 2
e 

elftal  TC 3 

  Hersteltrainer 

  Keeperstrainer senioren 

 Coördinator Trainer-Coach Zondag 3 en 4 
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lagere 
senioren 
elftallen (1) 

en Trainer-Coach Zaterdag 2 
en 3 

 Coördinatoren jeugd (6) Trainer-Coach JO19 junioren  

  Trainer-Coach JO17 junioren 

  Trainer-Coach Meiden O19 en O17 

  Trainer Coach JO16 Junioren 

  Trainer-Coach JO15 junioren  

  Trainer-Coach JO14 Junioren 

  Trainer-Coach JO13 pupillen 

  Trainer Coach JO12 pupillen  

  Keeperstrainer(s) jeugd 

  Trainer-Coach JO11 pupillen 

  Trainer Coach JO10 pupillen  

  Trainer-Coach JO9 pupillen 

  Trainer-Coach JO8 pupillen 

  Mini’s 

 Coöordinator 
Zaalvoetbal 

Trainer/ Coach Zaalvoetbal (Futsal) 

 

 

Verantwoordelijkheid voetbaltechnisch: 
   Bestuurslid TC is eindverantwoordelijk voor de jeugd en seniorenafdeling. 

CoördinatorSelectie is medeverantwoordelijk voor de selectie (1
e
 en 2

e
) en,  

                 Samen met coördinator JO19 voor de doorstroom van jeugdspelers naar de selectie. 

   Coördinatoren Jeugd zijn medeverantwoordelijk voor de jeugdafdeling. 

   Bestuurslid TC is aanspreekpunt voor coördinatoren jeugd en senioren. 

   Bestuurslid TC en alle coördinatoren  zijn “sparringpartners” m.b.t. 

het uit te voeren voetbaltechnisch beleid. 
 

Vanuit de aangegeven verantwoordelijkheid geeft de technische commissie leiding aan  

het technische kader. 

 
Communicatie: 

   Bestuurslid TC richting bestuur  

   Coördinatoren jeugd richting jeugd technisch kader. 

 Coördinatoren senioren richting senioren technisch kader. 

 
Het bestuur en wedstrijdzaken worden periodiek geïnformeerd over, en betrokken bij, de 
uitvoering van het voetbalbeleid. Ter kennisgeving of om te raadplegen over belangrijke 
beslissingen, zoals bij aangegane contracten met trainer-coaches. De technische commissie 
evalueert jaarlijks het functioneren van de trainers van 1 en 2 en bespreekt deze resultaten 
met het bestuur, waarna het bestuur ook zijn visie deelt 

 
Werkwijze technische commissie: 

   Vooral samen bilateraal en situationeel contact / afstemming over actuele zaken. 

   De technische commissie maakt  functioneel o.a. op de trainingsavonden en 

wedstrijddagen van de mogelijkheid gebruik om communicatie over en weer te 

hebben met de leden van de commissies in beperkte zin en met de voetbaltechnisch 

kaderleden in brede zin. 

   Minimaal één keer per drie maanden is er overleg technische kader. Het bestuurslid 
technische commissie organiseert dit. Het bestuurslid technische commissie  koppelt 
terug naar het bestuur.  
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In de dagelijkse uitvoering van het voetbalbeleidsplan beschikt R.K.S.V. Driel naast de 
technische commissie over een groot aantal kaderfunctionarissen. We streven continue 
naar: 

 Het vergroten van de competenties van ons kader. 
 KNVB of anderzijds gediplomeerde kaderleden. 

 
 
Speerpunten zijn: 

   Het vergroten van de betrokkenheid van selectiespelers bij de begeleiding 
van jeugdteams. 

   De goede bezetting van de kaderfunctionarissen op de verschillende teams 
(juiste functionaris op de juiste plek). 

 
De technische commissie neemt initiatieven tot, zorgt voor, interne en externe bijscholing 
van trainers, coaches en leiders.  In de begroting van de R.K.S.V. Driel is hiervoor een 
budget opgenomen. 

 
Aan de hand van voortgangsgesprekken periodiek, minimaal twee keer per jaar, wordt 
getoetst of er sprake is van de juiste train(st)er, coach of leid(st)er op de juiste plek. 
Afspraken en feitelijk functioneren, waaronder de samenwerking met andere kaderleden, 
vormen hiervoor de basis 

 

Samenstellen voetbaltechnisch kader 
   Het bestuurslid technische commissie is eindverantwoordelijk voor het invullen, 

ingevuld houden, van de trainer-coach functie van R.K.S.V. Driel 1 en 2. De 

Coördinator Selectie bepaalt in overleg met bestuurslid technische commissie welke 

stakeholders binnen RKSV Driel betrokken dienen te worden bij de keuze voor een 

nieuwe trainer. Deze gevormde werkgroep dient diverse belangen te 

vertegenwoordigen zoals bijvoorbeeld het imago van de club, de TC, de 

spelersgroep, en een friskijker met ervaring met selectievoetbal. De TC informeert 

het bestuur over de voortgang en eventuele keuze voor een  trainer.  

   M.b.t. tot de trainer-coaches binnen de senioren- en jeugdafdeling met een zgn. 

vrijwilligersvergoeding doet het bestuurslid technische commissie voorstellen aan 

het bestuur om samenwerkingsverbanden aan te gaan, te continueren of te 

verbreken. Hij doet dit in nauw contact met de coördinatoren, betreffende 

spelersgroepen evenals de verschillende leiders. 

   Alle andere kaderfuncties, zoals de trainers zonder vergoeding, assistent 

scheidsrechters en leiders, worden door de coördinatoren  ingeregeld. Het 

bestuurslid technisch commissie kan hierin meebeslissen, bijvoorbeeld in geval van 

integriteitkwesties. 

  

 

Begeleiding van teams (trainers en leiders) vanaf de JO7 t/m de JO12 worden gevormd door vrijwilligers 
(gebruikelijk ouders van spelers in het team). Vanaf de JO13 is de doelstelling van de vereniging om 
gediplomeerde trainers voor de selectieteams te hebben. Ook hier worden bij de overige teams de 
begeleiding gevormd door vrijwilligers (ouders). 
 
De TC organiseert enkele keren per jaar Train de Trainer avonden, waar de begeleding van de 
verschillende teams handvatten worden aangereikt voor het geven van leuke en uitdagende trainingen voor 
de kinderen. 
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4. Het voetbalbeleid R.K.S.V. Driel in algemene zin 
Tijdens trainingen en wedstrijden van R.K.S.V. Driel moet er veel aandacht zijn voor 
discipline, maar ook voor sfeer en plezier. Spelers moeten weten wat de bedoeling is op de 
verschillende posities in het veld tijdens balbezit, balbezit tegenpartij en de wisseling van 
balbezit. Dit alles in relatie tot de stand in de wedstrijd, de competitie, de druk van de 
tegenstander enz. De elementen waaruit het spelen van het spel is opgebouwd, kunnen we 
verwoorden in het T.I.C. principe. Bij de JO8, JO9, JO10 en JO11 pupillen moet er veel 
nadruk worden gelegd op de beleving en technische vaardigheden. Iedere training moeten er 
veel spelvormen gedaan worden met veel balcontacten. Vanaf de JO12 kan er meer aan 
positiespelen en tactische training worden gedaan. 

4.1 T.I.C. principe 
Techniek: de vaardigheid die nodig is om het spel te kunnen spelen. Hoe klein de kinderen 
ook zijn, hoe laag het niveau van spelen ook is, de spelers bezitten allemaal een bepaalde 
mate van technische vaardigheid. 
Inzicht: het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten 
worden, of juist niet, en is vooral afhankelijk van ervaring en spelintelligentie. 
Communicatie: de communicatie hoe goed om te gaan met alle weerstanden, die bij het spel 
betrokken zijn: natuurlijk medespelers en tegenstanders (verbaal en non-verbaal), maar ook 
met de bal (snelheid /gewicht/hard-zacht opgepompt enz.), terrein (vlak/hobbelig/nat/droog) 
publiek (opjutten/aanmoedigen), scheidsrechter/grensrechters, de coach enz. 
 
R.K.S.V. Driel wil werken met opleidings- en coaching doelstellingen per leeftijdscategorie op 
basis van Techniek, Inzicht en Communicatie. Hierbij geldt de ontwikkeling van het individu in 
relatie tot het samenspel.  

4.2 Opleiden (jeugd)spelers 
Het beter maken van spelers is van essentieel belang. De coach is hierbij een hulpmiddel. 
Natuurlijk wil iedereen graag zijn of haar wedstrijd winnen. Dit mag echter vooral bij de 
jeugdafdeling nooit een doel op zich worden. Wanneer een coach bijv. een mindere lichting 
heeft is het erg belangrijk om dit team bij elkaar te houden. De coach staat er niet voor 
zichzelf maar voor zijn team en het belang van de R.K.S.V. Driel! Dit moet elke trainer en 
leider goed in ogenschouw nemen. Hoe hoger we komen, hoe belangrijker de prestaties 
worden. Maar ook bij bijv. het 1e elftal is sfeer en plezier erg belangrijk en gaat het er 
uiteindelijk naast de prestaties ook om dat spelers beter worden. Het coachen begint met 
waarnemen. De coach moet goed kunnen waarnemen wat er gebeurt tijdens een wedstrijd. 
Deze gegevens moet hij kunnen opslaan en bewaren om in een volgende training/wedstrijd 
zijn spelers te verbeteren. 
 
In de jeugd staat centraal dat individuele kwaliteiten ontwikkeld moeten worden. Creativiteit 
moet worden gestimuleerd wat inhoudt dat strikte tactische opdrachten bij JO11-pupillen en 
lager vermeden moeten worden wanneer deze opdrachten het eigen initiatief en creativiteit 
van de spelers belemmeren. Elke speler moet de kans krijgen zich op meerdere posities te 
ontwikkelen.     

4.3 Selectievoetbal en niet-selectievoetbal 
Er dient gestreefd te worden naar de ontwikkeling van voetbal in zijn totaliteit. Met totaliteit 
worden alle spelers van R.K.S.V. Driel bedoeld.  
De ene jeugdspeler zal zich op termijn ontwikkelen tot een verenigingslid dat later in een 
lager elftal speelt en daarnaast misschien jeugdtrainer wordt of clubscheidsrechter. Terwijl 
een andere 
jeugdspeler het eerste elftal haalt en de jeugdtrainers assisteert en voetbalclinics geeft. Een 
juiste opleiding en begeleiding is van belang voor alle groepen. 
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4.4 Uitvoering 

Leeftijd Doel Inhoud 
 
6-8 jaar (JO8 en JO9) 
 
BAL IS DOEL 
 
 

 
Voorfase 
Het leren beheersen van de bal 

 
Vaardigheidsspelvormen: 
+ richting 
+ snelheid 
+ nauwkeurigheid 

 
8-10 jaar (JO10-JO11) 
 
BAL IS MIDDEL 
 
 

 
Basisspel-Rijpheid 

 
Spelinzicht en technische 
vaardigheden ontwikkelen door 
middel van het spelen van 
basisvormen (gebruik hele veld) 

 
10-16 jaar O12, O13 tot en 
met O17) 
 
WEDSTRIJD IS MIDDEL 

 
Wedstrijd-Rijpheid 
(11-11) 

 
Teamtaken , taken per linie en 
posities ontwikkelen door kleine 
en grote wedstrijdvormen  
Systeem 1:4:3:3 (bij voorkeur) 
Opbouw van achteruit 
 

 
16-18 jaar (O19) 
 
WEDSTRIJD IS DOEL 

 
Competitie-Rijpheid 

 
Wedstrijd coaching 
+ rendement 
+ wedstrijdrijpheid 
+ mentale aspecten 
Systeem 1:4:3:3 (bij voorkeur) 
Opbouw van achteruit 
 

 
Vanaf 19 jaar (Senioren) 
 
COMPETITIE IS DOEL 

 
Optimale Rijpheid in 
seniorenvoetbal/ 
prestatievoetbal 

 
Specialisme of multifunctionele 
beïnvloeding 
Systeem 1:4:3:3 (bij voorkeur) 
Opbouw van achteruit 
 

 

In het bijlage 2  is een uitwerking van deze opleidings- en coaching doelstellingen per 
leeftijdscategorie opgenomen met daarin aangegeven de uitgangspunten voor trainingen. 

4.5 Samenstellen teams / selectiebeleid 

Het bestuurslid technische commissie is samen met de coördinatoren van de jeugd 

verantwoordelijk voor het samenstellen van teams. In de uitvoering betekent dit 

dat: 

   aan het eind van het seizoen, voor 1 juli, de teams voor de het volgende seizoen 

zijn samengesteld. 

Voor wat betreft het 1e,en  2e geeft de coördinator selectie, samen met de 
trainers-                                                            coaches de samenstelling van de 
teams vorm van 1

e
 en 2e. Dit in overleg met Trainer 1, 2, Jo19, assistent 1 en 

coördinator Jo19..
 

   Voor wat betreft de lagere seniorenteams doet de coördinator lagere 

seniorenelftallen dit met de betrokken trainers-coaches / leiders. 

   Doorstroom als ook voortijdige doorstroom van jeugd naar lagere seniorenelftallen 

en/of selectie  wordt gecoördineerd in samenwerking met de coördinator JO19 van 
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de jeugd, coördinator selectie en betrokken trainers.  

   Voor wat betreft de jeugdteams coördineren de technische coördinatoren in 

samenwerking trainer-coaches / leiders het samenstellen van de teams. Het 

selectiebeleid is gericht op de mate waarin de jeugdspeler zich heeft ontwikkeld en 

zijn/haar mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. 

 

4.6 Selectie-elftallen 

Bij R.K.S.V. Driel zijn op dit moment de volgende teams aangemerkt als selectieteams: 

Senioren: 1-2 

Jeugd: Jongens: JO19-1, JO17-1, JO16-1 (nieuw), JO15-1, JO14-1 (nieuw), JO13-1,  

JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1, en JO8-1. 

 

Meisjes:  MO19-1 en MO17-1 

 

 

Jaarlijks wordt bepaald of ook een tweede jeugdteam per leeftijdscategorie als 
opleidingsteam in aanmerking komt. Zo wordt eventueel de stap naar een selectieteam 
kleiner gemaakt.  

 

  4.7 Beleid keeperstraining 
   Voor het keepersbeleid en de keepersvaardigheden verwijzen wij naar bijlage 3. 

 

5  Dames en meidenvoetbal 
    

Inmiddels heeft de vereniging een kleine 40 dames en meiden als spelend. Bijna allemaal spelen ze in 
een meisjesteam in de leeftijdcategorie o11, o17 en o19.  

   Een groeiend aantal leden versterkt de noodzaak van een beleid. Dit jaar voor het eerst 
opgenomen 

    in het beleidsplan.  

   Meer diversiteit, meer plezier 

    Op verschillende gebieden komt het de vereniging ten goede wanneer er meer diversiteit plaatsvindt.  
    Voor de meisjes en vrouwen specifiek zal dit beleid in de toekomst bijdragen aan zowel  

  plezier als ontwikkeling van voetbalkwaliteiten. 

 

5.1 Doelstellingen 

5.1.1 Ledenbehoud 

Het aantal meisjes- en vrouwenteams blijft minimaal op een aantal van 3  teams. Idealiter wordt 

dit een basis waar in elke leeftijdscategorie een meisjes- of vrouwenteam vertegenwoordigd is. Er 

komt extra aandacht voor ledenbehoud. Door onderstaande zaken op te pakken, kan er aan de 

wens van elk meisje worden voldaan en zal het aantal stoppende meisjes en vrouwen op 

natuurlijke wijze stagneren.  

5.1.2 Ledengroei 

Het aantal vrouwelijke leden neemt in de periode 2019-2024 jaarlijks minimaal met 10% toe. In 
elke leeftijdscategorie (vanaf O13 pupillen) is het streven dat er twee teams actief zijn. 
Simpelweg omdat er anders geen plaats is voor een groei binnen de vereniging (zowel bij de 
meisjes/vrouwen als bij de jongens/mannen).  
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5.1.3 Kwaliteit 

In 2024 zal het vrouwenelftal in ieder geval in de 3
e
 klasse actief zijn. Tevens zullen de 

jeugdteams uitkomen in de hoogste klasse van de regio. 

5.1.4 Draagvlak  

Het is van groot belang om draagvlak te creëren binnen de gehele vereniging. Met name op 
voetbaltechnisch gebied zullen de vrouwen en meisjes meegenomen moeten worden in 
bestaande en te maken plannen.  
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5.2  Uitwerking 

 

5.2.1  Ledenbehoud 

Elke leeftijdscategorie (zowel junioren als senioren) telt minimaal één team, waarbij leden de 
keuze hebben uit prestatief en recreatief niveau. Hierdoor is er een juiste balans tussen prestatie 
en plezier. Doordat er voor ‘ieder wat wils’ (lees: maatwerk) is, zullen meiden minder snel de 
keuze maken om te stoppen. 
Door ook aandacht te vestigen op het verbeteren van de kwaliteit van het vrouwenelftal  zal ook 
de jeugd, die nu in opkomst is, sneller bij RKSV Driel blijven in plaats van de overstap te maken 
naar een andere vereniging in de regio.  

5.2.2 Ledengroei 

Als vereniging blijven we faciliteiten creëren waardoor er idealiter aan iedereen op de wachtlijst 
plek geboden kan worden. Er zal door het Technische Commissie besloten moeten worden in 
hoeverre we hierdoor het aantal teams kunnen uitbreiden. Tevens wordt er een commissie 
opgericht die zich met name bezighoudt met het promoten van het meisjes- en vrouwenvoetbal 
binnen de vereniging, maar ook daarbuiten. 
 
Bij het laten doorstromen  worden in eerste instantie teams opgevuld waarbij het risico op een 
tekort aan spelers en het risico van opheffen het grootst is. Meisjes tot en met de  O9 pupillen 
blijven instromen bij de jongens. (Tenzij er voldoende meisjes zijn om een team te vormeren en 
dar de bhoefte naar is). Vanaf de O10 pupillen nemen zij,indien mogelijk, plaats in een 
meisjesteam.  

5.2.3  Kwaliteit  

Kwaliteit wordt naar een hoger niveau getild door onderstaande acties: 

 Getalenteerde meisjes krijgen de kans om bij jongensteams aan te sluiten. De richtlijn 
van de KNVB-begeleiding van het talent is hier leidend in.  

 Voor alle selectieteams staan geschoolde trainers. Voor overige trainers biedt RKSV Driel 
mogelijkheden tot het volgen van trainingen en cursussen.  

 Elk team krijgt de mogelijkheid minimaal één keer in de week te trainen op kunstgras, om 
de kans te verkleinen dat bij slecht weer alle trainingen in een week uitvallen.  

 De meisjes en- vrouwenteams gaan onderdeel uitmaken van het voetbaltechnisch 
beleidsplan. Eisen aan trainers voor het vrouwenteam worden opgenomen in het 
hoofdstuk “Technische Staf”.  

5.2.4  Draagvlak en Organisatie 

Het is van ontzettend groot belang om draagvlak te creëren binnen de vereniging. Van menigeen 
is  

het geen onwil dat zij niet op de hoogte zijn van het toenemende aantal meisjes en vrouwen en 
het  

belang hiervan binnen de vereniging, maar ontbreekt het bijvoorbeeld ook aan zichtbaarheid  
van de meisjes en vrouwen op andere plekken binnen de vereniging. Zo kunnen speelsters naast 

het  
voetbal ook op andere gebieden een actieve rol vervullen (bijvoorbeeld door het vervullen van 

een  
vrijwilligerstaak). Tevens komt er binnen de meisjes- en vrouwenvoetbalcommissie iemand die 

zich  
gaat bekommeren over PR. Hoe zetten we de meisjes en vrouwen op de kaart binnen de rest 

van de  
vereniging. Van belang is dat door het hoofdbestuur uitgedragen wordt wat het belang is van 

deze  
            doelgroep binnen de club. Zij vervullen hier een belangrijke rol in.  
 
 Dit moet gerealiseerd worden door de volgende functies/ commissies in het leven te roepen.  

 Coördinator meisjes- en vrouwenvoetbal (sluit aan bij Technische Commissie). 

 Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal 
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6. Het voetbalbeleid R.K.S.V. Driel in specifieke zin “de jeugdafdeling” 
Hieronder wordt het voetbalbeleid met betrekking tot de jeugdafdeling meer concreet 
toegelicht aan de hand van de doelstelling en visie. 

 
Wat willen we bereiken: 

   Het creëren en onderhouden van optimale omstandigheden om het voetbal in Driel 

te spelen waarbij plezier, prestatie en aandacht voor het team en individu “hand in 

hand” gaan. 

   Optimale doorstroming van JO19 jeugdspelers naar de selectie van R.K.S.V. 
Driel     (prestatief) en naar de overige seniorenteams (recreatief).     
    

Hoe willen we dit bereiken: 
 Een duidelijke structuur binnen de jeugdopleiding aanbrengen, waardoor er een rode 

draad binnen de totale jeugdopleiding kan ontstaan; 
 

Door de jeugdopleiding te optimaliseren, dankzij het uitvoeren en naleven van dit technisch 
beleidsplan, is R.K.S.V. Driel in staat om in de twaalf jaren die vanaf de JO8 pupillen tot en 
met de JO19 junioren beschikbaar zijn, zo veel mogelijk jeugdspelers te laten ontwikkelen 
op zijn of haar niveau. R.K.SV. Driel bereikt hiermee een zo groot mogelijke doorstroming 
naar de senioren afdeling van R.K.SV. Driel. Om de ambitie van R.K.S.V. Driel, een stabiele 
3

e
 klasser, te realiseren met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers, is het van belang om 

een goed georganiseerde en functionerende jeugdopleiding te hebben. Dit houdt in dat bij 
de selectieteams (vanaf JO12) de betere en talentvolle spelers spelen en bij de 
breedteteams de wat minder grote talenten. Dit onderstreept het doel om iedereen op 
zijn/haar niveau te laten spelen en ontwikkelen. 
 

6.1 Indeling jeugd (selectie)teams 
Om te zorgen dat spelers met spelers van gelijk niveau in een team komen is het 
noodzakelijk om spelers zoveel mogelijk naar niveau en leeftijd in te delen. Dit proces 
vraagt een duidelijke en nauwgezette aanpak. Bij het indelen van teams wordt gelet op de 
verschillende aspecten van het voetbal waar binnen de R.K.S.V. Driel veel waarde aan 
wordt gehecht, zoals doorzettingsvermogen, respect, intelligentie, enthousiasme en 
lichamelijke mogelijkheden. Natuurlijk speelt ook het samenstellen van een evenwichtig 
team mee. Bij het indelen speelt het advies van de technische coördinatoren, trainers (en 
het spelersvolgsysteem) een essentiële rol.  

 
Uitgangspunten bij het samenstellen van teams: 

 Voor ieder nieuw seizoen wordt er kritisch geselecteerd. Er wordt vanaf de  JO13 
pupillen geselecteerd op de kwaliteit en mentaliteit van de speler en de bezetting 
van de posities. 

 De in potentie beste en meest talentvolle spelers van een bepaalde 
leeftijdscategorie komen in het hoogste elftal van de betreffende leeftijdscategorie 
(in die zin kun je de  

 JO8-1. JO9-1, JO10-, JO11-1 en JO12-1 aanmerken als een selectieteam).   
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 R.K.S.V. Driel streeft ernaar om elke speler in een team te plaatsen met spelers 
van een gelijkwaardig niveau. 

 Spelers worden bij voorkeur op leeftijd ingedeeld in zowel prestatieve als 
recreatieve teams (hetzelfde geboortejaar bij elkaar). 

 Gestreefd wordt naar één (vaste) keeper per selectieteam. 

 De indeling van de teams voor het volgende seizoen zijn samengesteld voor 1 juli.  

 De aantallen spelers/speelster per team is bij de niet selectieteams op basis van  

beschikbaarheid. Richtlijnen bij de selectieteams zijn bij de JO12-1 en Jo11-1 maximaal 10 

spelers, JO10-1, JO9-1 en JO8-1 maximaal 8 spelers, 

bij de JO13-1, JO14-1JO15-1, JO16-1,  JO17-1 en JO19-1 bij voorkeur 14 spelers.  

 
 

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

 Er kan worden geleend indien een elftal minder dan 13 spelers heeft (voor JO8, JO9 
minder dan 8 spelers en JO11 pupillen minder dan 10 spelers). 

 De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen trainers 
onderling. De desbetreffende coördinator wordt vooraf op de hoogte gebracht door 
de trainer/leider van het team dat een speler nodig heeft.  

 Er wordt bij de jeugd altijd van onderaf doorgeschoven. Uitzondering hierop is de 
keeper. Deze mag maximaal 1 jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waar hij voor 
geleend wordt.  

 Het doorschuiven van spelers moet uiterlijk op donderdagavond bij betrokkenen bekend zijn. 

 Spelers die weigeren door te schuiven worden hierop aangesproken en er kunnen 
disciplinaire maatregelen worden getroffen. 

 Bij conflictsituatie onder trainers vindt uiteindelijke besluitvorming plaats bij de 
desbetreffende technisch coördinator(en). 

 
1) Uitgangspunt bij het vervroegd doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie is dat de 
desbetreffende speler(s) in die hogere categorie in een selectie team terecht komen. 
2) Indien er geen JO7 team voor de competitie wordt ingeschreven is het in overleg met 
coordinatoren, trainers en ouders mogelijk om kinderen vervroegd naar de JO8 te laten 
doorstromen. Deze kinderen spelen dan dus 2 jaar in de JO8 leeftijdscategorie, tenzij punt 1) 
van toepassing is 

 

6.3 Wisselbeleid 
Bij alle jeugdteams van R.K.S.V. Driel is het streven dat alle jeugdspelers evenveel 
voetballen. 
Bij de selectieteams kan hiervan worden afgeweken in verband met de prestatie, inzet, 
motivatie en opkomst van betreffende speler(s). Het best samen te stellen team voor dat 
moment moet spelen. Een goede opkomst en inzet bij trainingen en wedstrijden zijn hierbij 
van belang. 

 

6.4 Doorstroming junioren naar senioren  

  
Soepele doorstroming van junioren naar senioren dient zowel voor (potentiële) selectiespelers 
als recreatieve spelers gestimuleerd te worden. Bij doorstroming wordt onderscheid gemaakt 

15 
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tussen spelers die op basis van hun leeftijd overgaan en talentvolle spelers die potentiële 
selectiespelers zijn. De doorstroom van junioren naar senioren is een gedeelde TC 
verantwoordelijkheid en gaat altijd in overleg met trainers.   
 

1. Doorstroom op basis van leeftijd. 
a. Coördinator Jo19 heeft inzichtelijk welke spelers uit Jo19 op basis van hun leeftijd 

het volgende seizoen overgaan naar de senioren.  
b. Deze spelers gaan (indien ze dit zelf willen)vanaf de winterstop 1x per week, bij 

voorkeur op de dinsdagen, meetrainen met de senioren. Dit kan bij een lager elftal 
zijn of in een selectieteam 

c. Bij welk elftal dit is wordt in overleg met trainers en coördinatoren bepaald.  

  

2. Doorstroom op basis van talent 
a. Coördinator Jo19, Coördinator Selectie en de trainers van 1, 2 en Jo19 bepalen 

jaarlijks, en door het jaar heen, welke juniorenspelers die de potentie hebben om 
in de selectie te voetballen in de toekomst. Dit kunnen zowel Jo19 spelers als 
Jo17 spelers zijn.  

b. Deze groep spelers worden voorafgaand aan een nieuwe seizoen benoemd, maar 
kan door het jaar heen aangepast worden 

c. Deze groep spelers maakt deel uit van de talentenpoule van de selectie van RKSV 
Driel. Zie hoofdstuk 6.1 ‘Selectievoetbal’  

d. Vervroegd overgaan van juniorenspelers naar een selectieteam kan gebeuren 
indien: 

i. De vervroegde overgang bijdraagt aan het verenigingsbelang 
ii. Een speler stil staat in de jeugd en alleen nog kan leren bij een selectie 

elftal 
iii. De speler in het eerste elftal een duurzame basisplaats kan verwachten 

Uitgangspunt bij juniorenspelers die bij selecties betrokken worden is dat ze in een weekend 
minimaal 90 minuten voetballen, bij welk elftal dit dan ook is.  

Criteria om in aanmerking komen voor de talentenpoule van de selectie: 

- Prestaties in eigen team, zowel in wedstrijd als op trainingen 
- Selectiewaardig gedrag tonen in je eigen team en bij meetrainen met selectie 
- Fysiek in voldoende staat om mee te kunnen komen met selectie trainingen 
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7. Het voetbalbeleid R.KS.V. Driel in specifieke zin “de seniorenafdeling” 
Hieronder wordt het voetbalbeleid met betrekking tot de seniorenafdeling meer concreet 
toegelicht aan de hand van de doelstelling en visie. 
 

R.K.S.V. Driel staat met betrekken tot de seniorenafdeling voor: 

   Het creëren en onderhouden van optimale omstandigheden om het voetbal in Driel 

te spelen waarbij plezier en aandacht voor het individu prioriteit hebben. 

   Het realiseren en onderhouden van een zo hoog mogelijk voetbalniveau met een 

positieve voetbalinstelling binnen het kader van de gestelde missie van de 
R.K.S.V. Driel. 

 
R.K.S.V. Driel is een vereniging waarbij spelers een maximale binding hebben, zodat men 
van jong tot oud bij de vereniging wil voetballen. Doordat er sprake is van een splitsing van 
ons doel in de hoofdgroepen prestatie en recreatie, zullen we ook onze doelstellingen op 
deze manier benaderen. Het uiteindelijke doel is basisvoorwaarden te scheppen om alle 
leden van de vereniging op een plezierige manier de voetbalsport te laten bedrijven, waarbij 
we spreken over twee hoofdgroepen. 
 
 

A. Prestatie gericht voetbal 
Het is voor RKSV Driel belangrijk dat het 1

e
 en 2

e
 elftal selectieteams zijn waar prestatievoetbal 

centraal staat. Indien dit binnen de mogelijkheden behoort, is het hebben van een derde 
prestatiegericht team bij de senioren ook zeer welkom.  

Bij de selectie elftallen staat prestatie centraal. Dit betekent dat van spelers in de selectieteams 
verwacht wordt dat zij een prestatieve instelling hebben, zowel op de training als in de wedstrijden 
en zowel in gedrag als in daden.  

Prestatiegericht voetbal begint al in de jeugdelftallen, vandaar dat doorstroom van jeugdspelers naar 
de selectieteams goed begeleid dient te worden om uiteindelijk de selectie op het gewenste niveau 
te houden of krijgen.  

Organisatorische randvoorwaarden voor prestatiegericht voetbal 

RKSV Driel wil graag de best mogelijke randvoorwaarden creëren voor de selectieteams zodat 
spelers en staf binnen de selectie zich zoveel mogelijk kunnen bezig houden met presteren. Spelers 
worden door de club niet betaald, maar de club heeft als doel om zoveel mogelijk randvoorwaarden 
c.q faciliteiten te creëren die bijdragen aan de motivatie en prestaties van de spelers. Het doel is dat 
eigen jeugdspelers met ambitie maximaal gemotiveerd worden om bij de selectie van RKSV Driel te 
willen voetballen. Maar ook voor passende spelers van buitenaf die de selectie van Driel kunnen en 
willen versterken, wil RKSV Driel aantrekkelijk zijn en blijven.  

 
Een directe link met de JO19 junioren verdient ook de nodige aandacht. Doorstroom moet een 
natuurlijke zaak zijn. Bij het streven naar een zo hoog mogelijk niveau mag echter de 
sfeer en saamhorigheid van onze vereniging nooit uit het oog verloren worden. Ieder lid moet los 
van het niveau zich thuis voelen bij onze vereniging.  
 
B. Recreatie gericht voetbal 
Voor niet-selectie elftallen. Plezier in het voetbalspel staat centraal. Recreatie voetbal wordt 
gespeeld door alle overige seniorenelftallen. Elk lid kan minimaal 1x trainen in de week. 
Voorwaarde is dat er van vaste en brede teams (minimaal 16-20 spelers) sprake is. 
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7.1 Selectievoetbal (prestatieve elftallen 1e en  2e) 
De prestaties die de A-selectie binnen RKSV Driel levert zijn vaak medebepalend voor het gezicht 
van de vereniging. Het 1

e
 elftal vormt daarom dan ook het belangrijkste prestatiegerichte team 

binnen de club en fungeert als boegbeeld naar buiten. Mede daarom is het belangrijk dat RKSV 
Driel een zo hoog mogelijk voetbalniveau nastreeft en dit ook optimaal faciliteert.  

Een kwalitatief sterke en brede selectie is een belangrijk uitgangspunt om deze prestaties te 
kunnen leveren. Hierbij is ook het tweede elftal, samen met de Jo19, een belangrijker opleider en 
ondersteuner voor het 1

e
 elftal. Het hebben van een volwaardig (kwantitatief en kwalitatief) 

prestatiegericht 2
e
 elftal is van groot belang voor de prestaties van het eerste elftal.  

Samenwerking 

Binnen de selectieteams staat samenwerking en transparante communicatie tussen 1
e
 elftal, 2

e
 

elftal en de Jo19 centraal. De coördinatoren Selectie en Jo19 bewaken dit en faciliteren dit zoveel 
mogelijk. Hierbij worden zowel van de trainers, leiders, assistent trainers, medische staf en de 
coördinatoren dezelfde instelling en communicatie verwacht. Door heldere afspraken, gezamenlijk 
gedragen besluiten en proactieve (bij voorkeur informele) communicatie, is het mogelijk 
gezamenlijk een optimaal prestatiegericht klimaat te creëren waarbij plezier en prestatie elkaar 
eerder versterken dan bijten.  

Het kwalitatief op peil houden en/of verbeteren van het prestatieniveau van de selectie is een 
continu aandachtspunt binnen deze groep, dat zoveel mogelijk ondersteund dient te worden door 
een goede en structurele opbouw binnen RKSV Driel. Voortdurende aanwas van talenten uit de 
eigen jeugd is een doel dat nagestreefd wordt en prioriteit heeft.  

Daarnaast wil RKSV Driel ook aantrekkelijk zijn voor spelers van buitenaf die ons kunnen 
versterken, maar zowel kwalitatief (niveau, positie in elftal) als persoonlijk (motivatie, gedrag) 
passen bij de selectie van RKSV Driel.  

Talentenpoule selectie 

RKSV Driel heeft een talentenpoule rondom de selectie. Deze talentenpoule heeft als doel om 
spelers die nu of in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan het 1

e
 elftal, optimaal voor te 

bereiden op het moment dat ze in aanmerking komen voor het spelen bij het 1
e
 elftal.  

De talentenpoule bestaat uit spelers van Jo19 en het 2
e
 elftal en kent geen vast aantal 

deelnemers. Jaarlijks wordt in overleg met de trainers van het 1
e
, 2

e
 en de Jo19 en de 

coördinatoren selectie en Jo19 besproken welke spelers uit de elftallen in aanmerking komen voor 
de talentenpoule. Deze groep kan door het jaar heen wijzigen, maar alleen in gezamenlijk overleg.  

Meetrainen met 1
e
 elftal 

Spelers uit de talentenpoule trainen 1x in de paar weken op dinsdagen mee met het 1
e
 elftal. Dit 

zijn maximaal 3 spelers per dinsdag. Op donderdagen wordt met het eigen team getraind omdat 
op de donderdagen wedstrijdgericht getraind wordt door de selectieteams.  

Roulatiesysteem voor wissels van 1
e
 en 2

e
 elftal 

Spelers uit de talentenpoule hebben de voorkeur boven andere spelers om als wissels mee te 
gaan bij het 1

e
 of 2

e
 elftal. Rouleren van wisselspelers wordt zoveel mogelijk nagestreefd. De 

trainers van het 1
e
 en 2

e
 bepalen welke spelers ze nodig hebben voor de zondag en bespreken dit 

uiterlijk donderdag met de trainer van Jo19 en/of het 2
e
 elftal (indien het voor het 1

e
 bedoeld is). De 

coördinatoren van de selectie en Jo19 monitoren of dit proces volgens afspraken verloopt en 
spreken trainers hierop aan indien nodig.  
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Criteria voor talentenpoule 
Bij het bespreken van eventuele talenten uit Jo19 of het 2

e
 elftal die in aanmerking komen voor 

de talentenpoule, wordt rekening gehouden met: 

Jo19 2
e
 elftal 

Goede prestaties in eigen team op 
training  en in wedstrijden 

Goede prestaties in eigen team op 
training en in wedstrijden 

Voorbeeldgedrag dat 
selectiewaardig is 

Nu al kwaliteiten om direct 
inpasbaar te zijn bij 1

e
 elftal indien 

nodig 

Fysiek voldoende in staat mee te 
komen bij training 1

e
 elftal 

Ambitie en (groei)potentie om nog 
bij 1

e
 elftal te komen in toekomst 

  

Er is bewust geen rekening gehouden met leeftijd. Leeftijd kan uiteraard een rol spelen bij fysieke 
gesteldheid of prestaties. Doel van talentenpoule is om spelers klaar te stomen, te betrekken en 
te motiveren. Of spelers vervroeg doorstromen naar een selectieteam staat hier los van. Dit zal 
altijd in overleg met de hierboven genoemde partijen gaan. Zie ook hoofdstuk 5.5.  

 

8. Zaalvoetbal 

RKSV Driel beschikt al geruime tijd over een zaalvoetbalteam. De laatste jaren heeft dat geleid tot een 
aantal promoties en enorme groei aan toeschouwers. Het selectieteam moet bestaan uit minimaal 12 
spelers, 2 keepers, een trainer/coach en assistent. Daarnaast is er een teambegeleider aanwezig. 
Momenteel bestaat de zaalvoetbaltak van RKSV  Driel uit één heren-seniorenteam. Dit is gelijk een selectie 
team.  Zij spelen momenteel topklasse, een enorme prestatie. Vanuit de TC wordt gestimuleerd om op 
niveau te blijven zaalvoetballen. Desondanks blijft de zaaltak van RKSV Driel een recreatieve status 
behouden. Er worden geen vergoedingen en wedstrijdpremies betaald en zal dezelfde op dezelfde wijze 
gefaciliteerd worden als de overige senioren-, dames- en jeugdteams.  
 
 Jaarlijks worden er zaalvoetbaltoernooien door omliggende voetbalverenigingen en KNVB georganiseerd. 
Onze vereniging stimuleer deelname daaraan en hoop dat er vanuit de jeugd nieuwe Zaalvoetballers 
komen om de zaalvoetbal tak van onze vereniging te laten groeien. Aangezien er wel een ander kostenpost 
aan Zaalvoetbal gekoppeld is, zal een eigen bijdrage ten allen tijde worden gevraagd.   

Binnen de TC is er een coördinator Zaalvoetbal aangesteld.  De coördinator Zaalvoetbal is het 
aanspreekpunt voor bestuur, leden, leiders en trainers over allerhande zaken aangaande het technisch 
beleid en heeft dezelfde taken en verantwoordelijkheden als gesteld in paragraaf 3: Technische Commissie 
RKSV Driel De coördinator bewaakt de continuïteit en is verantwoordelijk voor ene goede opkomst tijdens 
de wedstrijden. Omdat het hierbij om spelers gaat uit de selectie Senioren  en Jo19, is er een goede 
communicatie vereist tussen coördinator selectie en trainer(s) betreffende wedstrijddagen zaal en 
trainingen veld. 
 
De coördinator zaalvoetbal bewaakt de normen en waarden en zal de secretaris voetbalzaken 
ondersteunen bij het verrekenen van boetes tot een totaal maximum van €150,00 
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8.1 Faciliteiten 

Voor de wedstrijden (het zaalteam traint in principe namelijk niet)  is het van belang dat het team voldoende 
materiaal tot hun beschikking heeft.  D.w.z. voldoende (goede) ballen, goede wedstrijdkleding (shirts, 
broekjes en sokken) . Als reserve tenue is een afwijkende kleur shirt voldoende. Eigen initiatieven voor 
conditie- en/of krachttrainingen worden aangemoedigd. 

Omdat het zaalvoetbal binnen RKSV Driel kleinschalig is is er geen nadere ondersteuning vanuit het 

bestuur nodig betreft randzaken. 

8.2 Accommodatie & Materiaal . 

RKSVDriel beschikt niet over een eigen sporthal maar maakt voor thuiswedstrijden gebruik van de 
gemeentelijke sporthallen in de betuwe, te weten de Helster in Elst. De gemeente stelt voor haar 
sporthallen beheerders aan die onder meer verantwoordelijk zijn voor het kantinebeheer, de schoonmaak 
en het onderhoud van de sporthallen. RKSV Driel mag voor interne besprekingen en de ontvangst van 
onder meer tegenstanders en scheidsrechters ook gebruik maken van de clubruimte. Omdat de door de 
gemeente aangestelde beheerders van de sporthallen eindverantwoordelijk zijn voor wat binnen de 
sporthal plaats vindt, dient de wedstrijdcoördinator van RKSV Driel met hen af te stemmen wie welke 
veiligheidstaken op zich neemt op wedstrijddagen dat RKSV Driel haar zaalwedstrijden in de Helster speelt. 
Het bestuur van de  thuisspelende vereniging is namelijk medeverantwoordelijk. De wedstrijdcoördinator 
van RKSV Driel is betreft het zaalvoetbal aangesteld door het bestuur.   
 
RKSV Driel Zaal  beheert zelf, naast ballen en kleding, geen materiaal. De vereniging gebruikt tijdklok en 
doelen van de sporthal waarin wordt gespeeld. Tijdens eventuele trainingen worden  bijvoorbeeld pionnen 
en  hesjes gebruikt vanuit eigen beheer.   

 

Bijlage 1. Sportiviteit en Respect: Zo doen wij dat binnen de R.K.S.V. Driel 
 
 
 
 
 
 

Sportiviteit &
 Respect 

 

 

Zó doen wij dat bij R.K.S.V. 

Driel! 
 

 

Respecteer de 

arbitrage 

Fanatiek mag, 

sportief moet 

Fatsoenlijke taal 

is heel normaal 

Opgeruimd staat 

netjes 
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De leden van de R.K.S.V. Driel zijn sportief en handelen hiernaar. Sportiviteit en 

respect kenmerken zich hierbij als volgt: 
 

1.   Wedstrijd (I) 
Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNVB. 
2.   Wedstrijd (II) 
Speel het voetbalspel op een sportieve manier. Dat betekent sportief gedrag 
tegenover je medespelers, de tegenstanders en de (assistent)scheidsrechter. 
3.   Team 

Gedraag je als een teamspeler: scheld niet op je medespelers, coach, 
trainer, (assistent)scheidsrechter, tegenstanders of toeschouwers. 

4.   Coach (begeleiding) (I) 

Maak duidelijke teamafspraken en voorkom agressief gedrag binnen het team. Wees 
bij een thuiswedstrijd gastvrij voor de tegenpartij. 

5.   Coach (begeleiding) (II) 

Trainers en leiders coachen vanuit een positieve grondhouding; zij provoceren niet. 
6.   Supporter (ouders) 

Moedig op een positieve manier aan en bekijk de wedstrijd vanachter de (eventuele) 
afrastering. Neem anders gepaste afstand. Dit geldt ook voor de wedstrijden van de 
jongste jeugd. 

7.   Reageren op de (assistent)scheidsrechter 
Laat de (assistent)scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent 
met een beslissing. 
8.   Na afloop 
Na overloop van een wedstrijd wordt de tegenstander bedankt voor de wedstrijd en 
eventueel gecomplementeerd met het vertoonde spel of overwinning. Ook de 
scheidsrechter wordt hierbij niet overgeslagen. 
9.   Sportpark 
Iedereen gaat netjes en voorzichtig om met de spullen op het eigen sportpark (ook dat 
van de tegenstander). Kleedkamers worden schoon en netjes achtergelaten. 
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Bijlage 2. Opleiding & Coaching doelstellingen 
 
Inleiding 
De een is de ander niet. Dat geldt voor volwassenen, kinderen en dus ook jonge voetballers. 
De ene mens is stug, de ander openhartig. Het ene kind koestert argwaan, het andere staat 
direct open voor alles wat op hem of haar afkomt. Met elkaar omgaan, is vaak een kwestie van 
ervaring opdoen. Wie zich op de jeugd richt bemerkt al snel dat bepaalde gedragspatronen 
kenmerkend kunnen zijn voor de leeftijd waarin 
het kind zich bevind. Bij het ene kind komen bepaalde kenmerken sterk naar voren, in een ander 
geval is hiervan nauwelijks sprake. 

 

Eisen aan het geven van een training 
Als uiterst belangrijk wordt gezien dat een training wedstrijdecht is. Hiermee wordt bedoeld dat alle kenmerken die 

een wedstrijd heeft, zoals weerstand/ spelregels / aanvallen / verdedigen / omschakelen etc., ook in de training 
voorkomen. Het is dus belangrijk dat een speler op de training ook de positie speelt als in de wedstrijd en hiermee 
dezelfde keuzes, situaties en/of weerstand krijgt. Zo wordt het herkenbaar. Onderstaand schema kan als ‘checklist’ 
worden gebruikt: 
 

- Voetbaleigen bedoelingen 
 

Spelen om te winnen 
- Doelpunten maken / voorkomen 
- Opbouwen tot.. / samenwerken om.. 
- Doelgerichtheid 
- Snelle omschakeling aanvallen/verdedigen en vice-versa 

- Veel herhalingen - Veel beurten, genoeg prikkels 
- Geen lange wachttijden 
- Goede planning, organisatie 
- Voldoende ballen / materiaal 

- Rekening houden met de 
groep 

 Leeftijd 

 Vaardigheid 

 Beleving 

 Arbeid-rust verhouding 

- Juiste coaching  Spelbedoelingen verduidelijken 

 Spelers beïnvloeden/laten leren door: Ingrijpen/stopzetten, 
aanwijzingen geven, vragen stellen, oplossingen laten 
aandragen, voorbeeld geven, voordoen 

 Manipuleren voetbalweerstanden 

 
Trainen volgens “Plaatje, praatje, daadje” 

 
Om binnen een training te verduidelijken aan de spelers wat de bedoeling is wordt “plaatje-praatje-daadje” gebruikt. 
In het schema ziet dit er als volgt uit: 
 

Plaatje: Voorbeeld geven, voordoen, laten zien! 
Praatje: Uitleg, toelichting, verduidelijking 
Daadje: Zelf doen, oefenen, uitproberen, trainen, inslijpen, herhalen 
 

Zo snel mogelijk aan de gang! 
 
Zelfevaluatie 
 

Om na te gaan of “wat de coach doet” ook daadwerkelijk zinvol is geweest en het beoogde effect heeft gehad, kan 
de coach zichzelf na elke voetbalactiviteit een aantal vragen stellen. Het is altijd nuttig om na elke training na te 
gaan of je als coach op de 
goede weg bent. Is het gelopen zoals de coach zich vooraf heeft voorgesteld? Een aantal steeds terugkerende 
vragen kan als leidraad dienen voor een evaluatie. Deze vragen zijn afgeleid van de doelstellingen van het 
voetballeerproces. 
1. Is er sprake geweest van voetballen? 
2. Is er voldoende geleerd? (Voetbalhandelingen), is er veel herhaald en heeft dit effect gehad? 
3. Is er veel plezier beleefd aan de training? 
4. Is er voldoende rekening gehouden met de groep (leeftijd, ambitie, niveau, talent)? 
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Veldspelers 
 
Champions League (Mini-pupillen) ‘Bal is doel’ - Leren beheersen van de bal 
 Doelstelling Algemene 

uitgangspunten 
Dominante 
voetbalhandelingen 

Spelregels 

A
a
n
v
a
l
l
e
n 

 Ervaren wat de bal is, 
wat de bal doet en welke 
richting je op moet met 
de bal. 

 Medespelers zijn soms 
tegenstanders en 
proberen de bal af te 
pakken 

 Beperkt besef rol van de 
tegenstander 

 Het gaat om de bal 
verplaatsen richting doel 
van de tegenpartij. 

 Proces van vallen en 
opstaan (soms letterlijk) 

 Dribbelen 

 Passen 

 Aannemen 

 Schieten 

 Enig inzicht in de bedoeling die 
wordt nagestreefd 

“Spelregels” 

 Manier van scoren 

 Vrije trap als straf 

 voor een overtreding 

 Intrappen/indribbelen 

 Aftrap in het midden 

 Achterballen passen of 
dribbelen 

 Corner 

O
m
s
c
h
a
k
e
l
e
n 

 Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de bal 

 Snelle betrokkenheid 
van een ieder bij de bal 

 Zo snel mogelijk in de buurt 
van de bal zijn op het 
moment van balverovering 
en het moment van 
balverlies. 

 (Penalty) 

 Grootte van de doelen 
en afmetingen van het 
veld 

 Duur van de wedstrijd 

V
e
r
d
e
d
i
g
e
n 

 Voorkomen van 
doelpunten 

 Ervaren wat het is om 
een bal tegen te houden, 
te stoppen, af te pakken. 

 Bal mag niet in het eigen 
doel en getracht moet 
worden om de bal af te 
pakken 

 Alle spelers doen mee 

 Doel afschermen 

 Schot blokkeren 

 Tegenstander achterna 
zitten en inhalen 

 Bal afpakken 

 Enig inzicht in de bedoeling 
die wordt nagestreefd 

 

 
o Ze doen dingen om het plezier van doen. 
o Ze willen heel graag voetballen. 
o Ze zijn erg speels en worden heel snel afgeleid. 
o Ze kunnen niet lang geconcentreerd blijven. 
o Deze kinderen zijn sterk op zichzelf gericht (egocentrisch). 
o In deze leeftijd zijn ouders (bijna) altijd aanwezig en leven enorm mee met de wedstrijden. 
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F-pupillen (O8-O9) ‘Bal is middel’ - Doelgericht leren handelen met bal 
 Doelstelling Algemene 

uitgangspunten 
Dominante 
voetbalhandelingen 

Spelregels 

A
a
n
v
a
l
l
e
n 

 Nastreven van de 
bedoeling-
doelgerichtheid (richting) 

 Individueel handelen met 
de bal 

 Handelingen meer in 
relatie tot positie, richting, 
moment en snelheid 

 Medespelers zijn geen 
tegenstanders meer 

 Meer besef rol van de 
tegenstander 

 Het gaat om het winnen 
van de wedstrijd 

  Eerste contouren van een 
teamorganisatie 
(achter/voor) 

  Proces van vallen en 
opstaan 

 Dribbelen 

 Passen 

  Aannemen 

  Schieten 

  In relatie tot bedoeling die 
wordt nagestreefd 

 Rol medespeler van 
ondergeschikt belang 

“Nieuwe spelregels” 

 Uittrappen keeper 

 Ingooien 

 Corner 

 Vrije trap 

 Rol van de keeper 
(gebruik van handen) 

 Grootte van de doelen 
en afmetingen van het 
veld 

 Duur van de wedstrijd 

O
m
s
c
h
a
k
e
l
e
n 

 Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de bal 

 Snelle betrokkenheid 
van een ieder bij de bal 

 Zo snel mogelijk in de buurt 
van de bal zijn op het 
moment van balverovering 
en het moment van 
balverlies. 

 

V
e
r
d
e
d
i
g
e
n 

 Voorkomen van 
doelpunten 

 Ervaren wat het is om 
een bal tegen te houden, 
te stoppen, af te pakken. 

 Bal mag niet in het eigen 
doel en getracht moet 
worden om de bal af te 
pakken 

 Alle spelers doen mee 

 Doel afschermen 

 Schot blokkeren 

 Tegenstander achterna 
zitten en inhalen 

 Bal afpakken 

 Enig inzicht in de bedoeling 
die wordt nagestreefd 

 

 
Psychische kenmerken Fysieke kenmerken 

 behoefte aan duidelijke leiding  langzame verbetering van coördinatie 

 gering concentratievermogen  relatief weinig kracht 

 individueel gericht, weinig sociaal voelend  zwak balgevoel 

 bewegingsdrang  geringe duurprestaties 

 speels  snel herstel na inspanning 

 training en wedstrijd zien als avontuur  

 
Trainingsdoelstellingen 
 
Technisch: Baas worden over de bal. Balgewenning laten opdoen door spelen in eenvoudige spelvormen en 

partijspelen. Het zijn vooral de basistechnieken die geleerd moeten worden. Herhalingen zijn 
noodzakelijk. 

Conditioneel:  Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene grondvormen van beweging: lopen, springen, 
huppelen, etc. Veel met de bal werken: alleen, met medespeler en in kleine partijspelen. 

Tactisch:  Aanleren van belangrijkste spelregels. Begripsvorming op gang brengen uitgaande van 
basisdoelen van het voetbal: doelpunten maken/voorkomen. 

Mentaal:  Leren functioneren in een groep en leren omgaan met de spelregels en met anderen (medespeler, 
tegenspeler, elftalleiding en scheidsrechter). 

Accenten training 
 
De trainingen worden gevolgd volgens het ontwikkelde E&F Plan. 
 
Coaching 
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 Blijven motiveren 
 Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 
 Simpel woordgebruik 
 Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training 
 Individuele aandacht 

 

 
 
 
 
E-pupillen (O10-O11) ‘Bal is middel in samenwerken’ - Leren samen doelgericht te 

spelen 
 Doelstelling Algemene 

uitgangspunten 
Dominante 
voetbalhandelingen 

Spelregels 

A
a
n
v
a
l
l
e
n 

 Samen opbouwen om 
kansen te creëren of de 
bal te verplaatsen naar 
de helft van de 
tegenpartij 

 Samen scoren 

 Aanvallende 
voetbalhandelingen zijn 
meer gerelateerd aan 
een rol als speler 
achterin of voorin 

 Handelingen in relatie tot 
positie, richting, moment 
en snelheid 

 Keuze tussen zelf de oplossing 
zoeken of gebruik maken van 
een medespeler 

 Meer oog voor spelers in de 
buurt van de bal 

 Ruimte met elkaar groot 
maken (lengte/breedte) 

  Dieptespel gaat voor 
breedtespel 

 Breedtespel en terugspelen 
zijn (mogelijke) voorwaarden 
voor dieptespel 

 Bal houden 

 Veldbezetting – niet meer 
allemaal dichtbij elkaar 
(afstanden) 

 Het beheersen van de bal 
wordt steeds meer een middel 
om samen op te bouwen en te 
scoren 

 Voor de spelers zonder bal 
krijgt vrijlopen en positie 
kiezen steeds meer betekenis 

 Handelingen in relatie tot 
positie, richting, moment en 
snelheid 

 Eerste stappen in onderlinge 
afstemming van 
voetbalhandelingen (vb. het 
passen in relatie tot vrijlopen) 

Nieuwe spelregels 
 

 Duur van de 
wedstrijd 

O
m
s
c
h
a
k
e
l
e
n 

 Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de 
nieuwe situatie 

 Snel en doelgericht 
omschakelen (V-A en A-V) 

 Snelle betrokkenheid van 
een ieder 

 Moment van 
balverovering: 

1
e
 handelingen moeten 

doelgericht zijn 
 Moment van balverlies: 

bal terugveroveren door 
dichtstbijzijnde spelers – 
voorkomen van de 
dieptepass 

 Snel positie kiezen 

 

V
e
r
d
e
d
i
g
e
n 

 Samen storen om 
kansen van de 
tegenpartij te voorkomen 

 Samen doelpunten 
voorkomen 

 Verdedigende 
voetbalhandelingen zijn 
meer gerelateerd aan 
een rol als speler voorin 
of achterin 

 Handelingen in relatie tot 
positie, moment en 
snelheid 

 Bal mag niet in het eigen 
doel en getracht moet 
worden om de bal te 
veroveren 

 Alle spelers doen mee 

 Tussen de bal en eigen doel 
verdedigen 

 Handelen binnen de 
spelregels 

 Niet meer iedereen in de 
buurt van de bal 

 Tackelen, de sliding, 
blokkeren, koppen, 
rugdekking geven, het 
jagen etc. zijn de 
handelingen die centraal 
staan 

 Betere onderlinge 
afstemming van 
voetbalhandelingen binnen 
een bepaald deel van het 
veld 

 

 
Psychische kenmerken Fysieke kenmerken 

 nog snel afgeleid  groei naar verdere harmonie 

 wat meer sociaalvoelend  meer coördinatie 

 krijgt besef voor uitvoeren van taken  toename uithoudingsvermogen 

 geldingsdrang  toename doorzettingsvermogen 

 leergevoelig  
 

Trainingsdoelstellingen 
 



 
Voetbalbeleidsplan 2019 - 2024 

26 
 

 

Technisch:  Spelenderwijs aanleren van techniek met technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, 
dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.). Vooral werken vanuit spelvorm met veel balcontacten 
(kleine partijen). 

Conditioneel:  Spelenderwijs scholen van algemene beweeglijkheid, uitvoeren in spel- en wedstrijdvorm. 
Tactisch:  Drang naar individueel spel niet aantasten. Bij tactische vorming alleen uitgaan van basisdoelen 

(doelpunten maken/voorkomen). Aandacht blijven schenken aan belangrijkste spelregels. 
Mentaal:  Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te bereiken. 
 

Accenten training 
 

De trainingen worden gevolgd volgens het ontwikkelde E&F Plan. 
 

Coaching 
 

 Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 
 Simpel woordgebruik 
 Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd 
 Spelvreugde moet voorop staan 

 
Opmerking: Bij 2

e
-jaars E-spelers zal er extra aandacht worden gegeven aan de overgang naar de D (11:11 op een 

heel speelveld) 
 

 
 
 
 
D-pupillen (O12-O13) ‘Wedstrijd is middel’ - Leren spelen vanuit een basistaak 
 Doelstelling Algemene 

uitgangspunten 
Dominante 
voetbalhandelingen 

Spelregels 

A
a
n
v
a
l
l
e
n 

  Aanvallende 
voetbalhandelingen zijn 
gerelateerd aan een taak 
in een elftal (basistaak) 

 Handelingen in relatie tot 
positie, richting, moment 
en snelheid 

 Heroriëntatie op inzicht 
en communicatie ( meer 
opties, grotere afstanden 
en nieuwe spelregels) 

 Ruimte met elkaar groot 
maken / houden (lengte – 
breedte) 

 Dieptespel gaat voor 
breedtespel (richting) 

 Breedtespel en terugspelen 
zijn mogelijke voorwaarden 
voor dieptespel 

 Bal houden 

 Optimale veldbezetting 
(onderlinge afstanden) 

 Voetbalhandelingen zijn taak 
specifiek 
(verdediger/middenvelder of 
aanvaller) 

 Handelingen in relatie tot 
positie, richting, moment en 
snelheid (rol tegenstanders) 

 Betere onderlinge afstemming 
van voetbalhandelingen (vb. 
het passen in relatie tot 

vrijlopen, wel of geen 
passeeractie) 

Nieuwe spelregels 
 

 Buitenspelregel 

 Doeltrap / vrije 
schop binnen 16 
meter 

 Terugspeelbal op 
de keeper 

 Corner (afstand) 

 Overtredingen 
binnen het 
strafschopgebied 

O
m
s
c
h
a
k
e
l
e
n 

 Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de 
nieuwe situatie 

 Snel en doelgericht 
omschakelen (V-A en A-V) 

 Snelle betrokkenheid van 
een ieder 

 Voetbalhandelingen zijn 
taak specifiek 

 Moment van 
balverovering: 

1
e
 handelingen moeten 

doelgericht zijn 
 Moment van balverlies: 

bal terugveroveren door 
dichtstbijzijnde spelers – 
voorkomen van de 
dieptepass 

 Snel positie kiezen 

 Grootte van de 
doelen en 
afmetingen van het 
veld 

 Indirecte en directe 
vrije trappen 

 Veldafstanden bij 
vrije trappen 

 Duur van de 
wedstrijd 

V
e
r
d
e
d
i
g
e
n 

 Verdedigende 
voetbalhandelingen zijn 
gerelateerd aan een taak 
in een elftal (basistaak) 

 Handelingen in relatie tot  
positie, richting, moment 
en snelheid 

 Heroriëntatie op inzicht 
en communicatie ( meer 
opties, grotere afstanden 
en nieuwe spelregels) 

 Iedereen levert een bijdrage 
in het verdedigen 

 Ruimte met elkaar klein 
maken / houden (lengte 
breedte = knijpen), 
onderlinge afstanden 

 Druk op bal bezittende speler 
krijgen/houden 

 Kort dekken in de buurt van 
de bal 

 Rug/ruimtedekking verder 
van de bal vandaan 

 Nuttig blijven 

 Voetbalhandelingen zijn 
taak specifiek 

 Handelingen in relatie tot 
positie tussen 
tegenstander(s) en doel, 
richting, moment en 
snelheid 

 Betere onderlinge 
afstemming van 
voetbalhandelingen (vb. 
samenwerking tussen de 
laatste linie en keeper in het 
verdedigen van de ruimte 
tussen laatste linie en 
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keeper) 

Psychische 
kenmerken 

Fysieke kenmerken 

 leergierig  ideale lichaamsverhoudingen 

 toename sociaal 
besef 

 goede coördinatie 

 enthousiast en goed 
aanspreekbaar 

 kracht en uithoudingsvermogen veelal aanwezig. 

 prestatiedrang  

 kritiek op eigen 
prestaties en van 
anderen 

 

 navolging van 
idolen 

 

 

Trainingsdoelstellingen 
 

Technisch:  Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen (aan- en meenemen, 
trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) in eenvoudige oefenvormen, individueel en 
met partner. Voordoen is essentieel. Techniek leren toepassen door kleine partijvormen. 

Conditioneel:  Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-rustverhouding (partij afgewisseld met 
oefenvormen als 'rust'). Geen conditionele vorming zonder bal. 

Tactisch:  Aanleren van algemene tactische principes en het leren van 'buitenspel'. Aandacht voor posities 
en taken; niet te plaatsgebonden laten ontwikkelen (niet te snel specialiseren). In wedstrijden niet 
te veel opdrachten meegeven. 

Mentaal:  Prestatievergelijking van individuele verrichtingen. 
 

Accenten training 
 

o Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal) 
o Veel spelsituaties trainen 
o Techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties) 
o Creativiteit van spelers niet inperken 
o Veel aandacht voor de opbouw vanuit keeper naar verdediging/middenveld in een 1:4:3:3 systeem 

 

Coaching 
 

 Ruimte laten voor eigen ontdekkingen, bevragen van spelers 
 Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies 
 Gebruik maken van eenvoudige coachtermen 
 Positieve waardering is erg belangrijk 
 Stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport) 
 Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
C-junioren (O15) ‘Teamorganisatie is middel’ - Afstemmen basistaken 

 binnen team 
 Doelstelling Algemene 

uitgangspunten 
Dominante 
voetbalhandelingen 

Spelregels 

A
a
n
v
a
l
l

  Aanvallende 
voetbalhandelingen zijn 
gerelateerd aan een taak 
in een elftal (basistaak) 

 Spelers gaan zich steeds 
meer specialiseren voor 
een bepaalde positie 

 Spelers worden zich meer 
bewust van rol tegenpartij in 
het aanvallen 

 Ruimte met elkaar groot 
maken/houden (lengte – 
breedte) 

 Dieptespel gaat voor 

 Voetbalhandelingen zijn taak 
specifiek 
(verdediger/middenvelder of 
aanvaller) 

 Handelingen in relatie tot 
positie, richting, moment en 
snelheid (rol tegenstanders) 

Nieuwe spelregels 
 

 Duur van de 
wedstrijd 

 Doeltrap 

 Corner (afstand) 
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e
n 

 Om kansen te kunnen 
creëren en doelpunten te 
maken moeten 
basistaken op elkaar 
worden afgestemd 

 Handelingen in relatie tot 
positie, richting, moment 
en snelheid 

breedtespel (richting) 

 Breedtespel en terugspelen 
zijn mogelijke voorwaarden 
voor dieptespel 

 Bal houden 

 Optimale veldbezetting 
(onderlinge afstanden) 

 Onderlinge afstemming van 
voetbalhandelingen (vb. het 
passen in relatie tot vrijlopen, 
wel of geen passeeractie), 
team is meer dan optelsom 
van 11 individuen 

 Ondanks dat nog niet alles lukt 
wordt steeds duidelijker welke 
spelers in staat zijn om de 
juiste keuzes binnen 
opbouwen en scoren te 
herkennen (spelinzicht) 

O
m
s
c
h
a
k
e
l
e
n 

 Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de 
nieuwe situatie 

 Snel en doelgericht 
omschakelen (V-A en A-V) 

 Snelle betrokkenheid van 
een ieder 

 Voetbalhandelingen zijn 
taak specifiek 

 Moment van 
balverovering: 

1
e
 handelingen moeten 

doelgericht zijn 
 Moment van balverlies: 

bal terugveroveren door 
dichtstbijzijnde spelers – 
voorkomen van de 
dieptepass 

 Snel positie kiezen 

 

V
e
r
d
e
d
i
g
e
n 

 Verdedigende 
voetbalhandelingen zijn 
gerelateerd aan een taak 
in een elftal (basistaak) 

 Handelingen in relatie tot  
positie, richting, moment 
en snelheid 

 Spelers gaan zich steeds 
meer specialiseren voor 
een bepaalde positie 

 Om te storen en 
doelpunten te voorkomen 
moeten basistaken op 
elkaar worden afgestemd 

 Iedereen levert een bijdrage 
in het verdedigen 
(=teamfunctie) 

 Ruimte met elkaar klein 
maken / houden (lengte - 
breedte = knijpen), 
onderlinge afstanden 

  Druk op bal bezittende speler 
krijgen/houden 

 Kort dekken in de buurt van 
de bal 

 Rug/ruimtedekking verder 
van de bal vandaan 

 Nuttig blijven 

 Voetbalhandelingen zijn 
taak specifiek 

 Handelingen in relatie tot 
positie tussen 
tegenstander(s) en doel, 
richting, moment en 
snelheid 

 Ondanks het feit dat nog 
niet alles lukt wordt steeds 
duidelijker welke spelers in 
staat zijn om de juiste 
keuzes binnen storen en 
doelpunten voorkomen te 
herkennen 
(= spelinzicht) 

 

Psychische 
kenmerken 

Fysieke kenmerken 

 kritisch voor gezag  (pré)puberteit 

 behoefte aan vaste 
afspraken, rechten 
en plichten 

 disharmonie 

 groepsvorming  bij sommigen flinke lengtegroei 

 motivatiegebrek  beperkte belastbaarheid 

 idealistisch/eigenwij
s 

 onstabiele motoriek 

 andere interesses 
gaan meespelen 
(herwaardering 
voetbal) 

 blessuregevoelig 

 gezins- en 
studieomstandighed
en kunnen rol 
spelen 

 

 
Trainingsdoelstellingen 
 

Technisch:  Voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, 
dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) met een grotere snelheid en hoger tempo. 
Wedstrijdvormen inbouwen. Door de 
puberteit doen zich grote individuele verschillen voor (individuele aandacht: eenvoudigere 
oefeningen, lager tempo). 
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Conditioneel:  Intensiteit mag toenemen t.o.v. D-jeugd, maar lichamelijke belasting moet per individu verschillen 
(geen krachttraining door lengtegroei!). Conditie kweken door oefen- en spelvormen (met 
weerstanden) in estafette- en wedstrijdvorm. Aandacht voor snelheid. 

Tactisch:  Vanuit algemene tactische principes (aanvallen is aanbieden, vrijlopen; verdedigen/ 
ruimtedekking; positiewisselingen) verder uitbreiden van individuele tactiek. Duidelijkheid 
scheppen in het belang van elftaltactiek en inzicht brengen in en beoefenen van de belangrijkste 
taken van linies en posities. 

Mentaal:  Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Opvoeden in sportmentaliteit 
(lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, prestatiebewustzijn, materiaalbeheer). 

 
Accenten training 
 

o Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie (handelingssnelheid vergroten) 
o Veel positie- en partijspelen 
o Geen krachttraining (lengtegroei) 
o Oog hebben voor individuele tekortkomingen/ problemen 
o Herhalen en aanscherpen van technische grondvormen 
o Veel aandacht voor opbouw middenveld/aanval in een 1:4:3:3 systeem 

 

Coaching 
 

 Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie 
 Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, etc.) 
 Individuele minpunten signaleren en verbeteren; aandacht voor positieve waardering; 
 Vragen stellen en motiveren waarom iets (anders) moet 
 Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken 
 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking) 

 
 
 
 
 
 

B-junioren (O17) ‘Wedstrijd is doel’ – Spelen als een team 
 Doelstelling Algemene 

uitgangspunten 
Dominante 
voetbalhandelingen 

A
a
n
v
a
l
l
e
n 

 (Hogere) eisen aan het rendement 
van handelen gekoppeld aan de 
taak in het elftal (basistaak) 

 Rendement van handelen wordt 
bepaald door positie, richting, 
moment en snelheid, meer en 
meer gericht op de juiste keuze op 
het juiste moment 

 Rendement van handelen binnen 
opbouwen en scoren wordt 
bepaald door afstemming van 
onderlinge (basis)taken 

 Manier van opbouwen en scoren 
wordt steeds nadrukkelijker 
bepaald door speelveldgedeelte en 
speelwijze/rol tegenpartij 

 Bal houden 

 Ruimte met elkaar groot 
maken/houden (lengte -breedte) 

 Dieptespel gaat voor breedtespel 
(richting) 

 Breedtespel en terugspelen zijn 
mogelijke voorwaarden voor 
dieptespel 

 Kunnen hanteren en reguleren van 
speltempo (temporiseren) 

 Optimale veldbezetting (onderlinge 
afstanden) 

 Voetbalhandelingen zijn taak specifiek en 
spelers specialiseren zich meer voor een 
bepaald takenpakket 

 Rendement van handelen wordt bepaald 
door positie, richting, moment en 
snelheid, meer en meer gericht op de 
juiste keuze op het juiste moment 
(hogere eisen aan spelinzicht van het 
individu) 

 Rendement van handelen binnen 
opbouwen en scoren wordt bepaald door 
afstemming van onderlinge (basis)taken 
en elkaar aanspreken op het uitvoeren 
hiervan (hogere eisen aan het spelinzicht 
op teamniveau = communicatie) 

O
m
s
c
h
a
k
e
l
e
n 

 Zo snel mogelijk weer betrokken 
zijn bij de nieuwe situatie 

 Snel en doelgericht omschakelen 
(V-A en A-V) 

 Snelle betrokkenheid van een 
ieder 

 Voetbalhandelingen zijn taak 
specifiek en spelers specialiseren 
zich meer voor een bepaald 
takenpakket 

 Omschakelen is meer een team 
aangelegenheid 

 Moment van balverovering: 

Eerste handelingen moeten 
doelgericht zijn 

 Tijdens het verdedigen anticipeert 
een deel van het team al op de 
mogelijkheid dat de bal kan worden 
veroverd 

 Moment van balverlies: 

   Bal terugveroveren en snel positie 
kiezen 
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 Tijdens het verdedigen anticipeert 
een deel van het team al op de 
mogelijkheid dat de bal kan worden 
verloren (restverdediging) 

V
e
r
d
e
d
i
g
e
n 

 Hogere eisen aan het rendement 
van handelen gekoppeld aan de 
taak in het elftal 

 Rendement van handelen wordt 
bepaald door positie, richting, 
moment en snelheid (juiste keuzes 
maken) 

 Manier van storen en doelpunten 
voorkomen wordt steeds 
nadrukkelijker bepaald door 
speelveldgedeelte en 
speelwijze/rol tegenpartij 

 Iedereen levert een bijdrage in het 
verdedigen (=teamfunctie) 

 Ruimte met elkaar klein maken/ 
houden (lengte - breedte = knijpen), 
onderlinge afstanden 

 Druk op bal bezittende speler 
krijgen/houden 

 Kort dekken in de buurt van de bal 

 Rug/ruimtedekking verder van de bal 
vandaan 

 Nuttig blijven 

 Voetbalhandelingen zijn taak 
specifiek en spelers specialiseren 
zich meer voor een bepaald 
takenpakket 

 Rendement van handelen wordt 
bepaald door positie, richting, 
moment en snelheid, meer en meer 
gericht op de juiste keuze op het 
juiste moment (hogere eisen aan 
spelinzicht van het individu) 

 Rendement van handelen binnen 
storen en doelpunten voorkomen 
wordt bepaald door afstemming van 
onderlinge (basis)taken en elkaar 
aanspreken op het uitvoeren hiervan 
(hogere eisen aan het spelinzicht op 
teamniveau = communicatie) 

 

Aanvallen • Afspraken maken over uitvoering van spelhervattingen 
• Uitvoering is gebaseerd op de kwaliteit van betrokken spelers (evt. specialisten) 
• Rendement wordt bepaald door de kwaliteit en afstemming van handelen van de betrokken spelers 
 

Omschakelen • Herkennen van de momenten waarop een spelhervatting snel genomen kan worden (tegenpartij 
verrassen) 

• Tijdens verdedigende spelhervattingen anticiperen op de mogelijkheid dat de bal wordt veroverd (positie 
kiezen voor kunnen spelen van de counter) 

• Tijdens aanvallende spelhervattingen anticiperen op het verliezen van de bal (voorkomen counter/ 
restverdediging) 

 

Verdedigen • (Leren) verdedigen binnen de spelregels 
• Spelregels benutten als strategie (buitenspelval) 
• Afspraken maken over verdedigende spelhervattingen 
• Uitvoering is gebaseerd op de kwaliteit van de betrokken spelers (evt. specialisten, kopper) 
• Rendement wordt bepaald door de kwaliteit en afstemming van handelen in relatie tot tegenstanders 
 

 Spelregels 
 
 

Psychische kenmerken Fysieke kenmerken 

 meer realiteitszin  lichaam groeit naar harmonisch geheel 

 minder emotioneel  toenemende breedtegroei en spiervolume 

 agressie neemt af  kracht-, interval- en duurtraining zijn mogelijk 

 toenemende zelfkennis  

 streven naar verbetering van prestaties  

 meer denken in teambelang  

 gezag wordt weer beter geaccepteerd  

Trainingsdoelstellingen 
 

Trainen vanuit periodiseringsmodel 
 
Technisch:  Verder scholen van technische vaardigheden (met hogere (handeling)snelheid en weerstanden). 

Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties en via positie- en partijspelen, met technische 
accenten 
(o.a. snelheid, richting en effect van de bal; direct spelen; kap- en schijnbewegingen). 
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Conditioneel:  Aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en beweeglijkheid (door interval arbeid en 
circuits). De omstandigheden mogen net iets te zwaar zijn. Intensiteit aanpassen door 
voetbalweerstanden (bal, ruimte, tijd, samenspel, tegenspeler, etc.) 

Tactisch:  Uitbreiden van tactische mogelijkheden (wisselend speltempo, verplaatsen van spel, achterwaarts 
spelen, numerieke meerderheid tot stand brengen). Het verder ontwikkelen van denken in taken 
van posities en linie. Het leren en uitdiepen van bewust gekozen spelwijzen (vooruit verdedigen, 
jagen, buitenspelval, bepaalde formatie, etc.). 

Mentaal:  Stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit. 
Accenten training 
 

o Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden 
o Verbeteren van technische elementen 
o Trainen op (handeling)snelheid en uithouding 
o Wedstrijdtactiek en taken binnen team terug laten komen (ook specifiek per linie) 
o Veel positiespelen 

Coaching 
 

 Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie 
 Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, etc.) 
 Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team 
 Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering 
 Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken 
 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking) 

 
 
 
 
 
 
A-junioren (O19) ‘Competitie is doel’ – Presteren als team in de competitie 
 Doelstelling Algemene 

uitgangspunten 
Dominante 
voetbalhandelingen 

A
a
n
v
a
l
l
e
n 

 Hoge eisen aan het rendement 
van handelen gekoppeld aan de 
taak in het elftal en de gekozen 
speelwijze (strategie) 

 Rendement van handelen wordt 
bepaald door positie, richting, 
moment en snelheid 

 Steeds gericht op de juiste keuze 
op het juiste moment 

 Spelers herkennen en benutten 
elkaars kwaliteiten 

 Rendement van handelen binnen 
opbouwen en scoren wordt 
bepaald door afstemming van 
onderlinge (basis) taken binnen 
de gekozen speelwijze 

 Manier van opbouwen en scoren 
wordt bepaald door 
speelveldgedeelte, speelwijze 
tegenpartij, stand in de wedstrijd 
/competitie 

 Team is in staat om op basis van 
stand wedstrijd / competitie 
speelwijze eigen team aan te 
passen 

 Ruimte met elkaar groot 
maken/houden 

 Dieptespel gaat voor breedtespel 
(richting) 

 Breedtespel en terugspelen zijn 
(mogelijk) voorwaarden voor 
dieptespel 

 Bal houden 

 Optimale veldbezetting – spelen in 
een bepaalde teamorganisatie 

 Het kunnen hanteren en reguleren 
van het speltempo ( temporiseren) 

 Voetbalhandelingen zijn taak specifiek en 
spelers specialiseren zich voor een 
bepaald takenpakket binnen de gekozen 
speelwijze 

 Rendement van handelen wordt bepaald 
door positie, richting, moment en 
snelheid 

 Steeds meer gericht op de juiste keuze 
op het juiste moment (hogere eisen aan 
het spelinzicht van de individuele 
spelers) 

 Rendement van handelen binnen 
opbouwen en scoren wordt bepaald 
door afstemming van onderlinge (basis) 
taken binnen een gekozen speelwijze 

 Spelers spreken elkaar aan op de 
uitvoering hiervan (communicatie) 

O
m
s
c
h
a
k
e
l
e

 Zo snel mogelijk weer betrokken 
zijn bij de nieuwe situatie 

 Tijdens het verdedigen anticipeert 
een deel van het team al op de 
mogelijkheid dat de bal kan 
worden veroverd (loeren / positie 
kiezen) 

 Tijdens het aanvallen anticipeert 
een deel van het team al op de 
mogelijkheid dat de bal kan 

 Snel en doelgericht omschakelen 
(V-A en A-V) 

 Snelle betrokkenheid van 
eenieder 

 Het herkennen van de cruciale 
momenten in aanvallen en 
verdedigen en daarop tijdig leren 
anticiperen (lezen van het 
moment van balverovering of 
balverlies) 

 Voetbalhandelingen zijn taak 
specifiek en spelers specialiseren 
zich voor een bepaald takenpakket 
binnen de gekozen speelwijze 

 Omschakelen is een 
teamaangelegenheid, communicatie 

 Moment van balverovering: 

Tijdens het verdedigen anticipeert 
een deel van het team al op de 
mogelijkheid dat de bal kan worden 
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n worden verloren (restverdediging)  Stand in de wedstrijd c.q. 
competitie is mede bepalend in de 
manier van omschakelen 

veroverd 

 Eerste handelingen moeten 
doelgericht zijn 

 Moment van balverlies: 

Tijdens het aanvallen anticipeert een 
deel van het team al op de 
mogelijkheid dat de bal kan worden 
verloren (restverdediging) en herkent 
de cruciale momenten 
(communicatie) 

 Bal terug veroveren 

 Snel tussen de bal en eigen doel 
komen (positie kiezen) 

V
e
r
d
e
d
i
g
e
n 

 Hoge eisen aan rendement van 
handelen gekoppeld aan de taak 
in het elftal en de gekozen 
speelwijze (strategie) 

 Rendement van handelen wordt 
bepaald door positie, richting, 
moment en snelheid 

 Steeds meer gericht op de juiste 
keuze op het juiste moment 

 Spelers herkennen en benutten 
elkaars kwaliteiten 

 Rendement van handelen binnen 
storen en doelpunten voorkomen 
wordt bepaald door afstemming 
van onderlinge (basis) taken 
binnen de gekozen speelwijze 

 Manier van storen en doelpunten 
voorkomen wordt bepaald door 
speelveldgedeelte, speelwijze 
tegenpartij, stand in de wedstrijd 
c.q. competitie 

 Iedereen levert een bijdrage in het 
verdedigen (= teamfunctie) 

 Ruimte met elkaar klein maken / 
houden, onderlinge afstanden 

 Druk op bal bezittende speler 
krijgen/houden 

 Kort dekken in de buurt van de bal 

 Rug-ruimtedekking verder van de bal 
vandaan 

 Nuttig blijven 

 Handelen binnen de spelregels 

 Voetbalhandelingen zijn taak 
specifiek en spelers specialiseren 
zich voor een bepaald takenpakket 
binnen de gekozen speelwijze 

 Rendement van handelen wordt 
bepaald door positie, richting, 
moment en snelheid 

 Steeds meer gericht op de juiste 
keuze op het juiste moment (hogere 
eisen aan het spelinzicht en 
communicatie) 

 Rendement van handelen binnen 
storen en doelpunten voorkomen 
wordt bepaald door afstemming van 
onderlinge (basis) taken binnen een 
gekozen speelwijze 

 Spelers spreken elkaar aan op de 
uitvoering hiervan (communicatie) 

 
Spelregels 

Aanvallen • Afspraken maken over uitvoering van spelhervattingen 
• Uitvoering is gebaseerd op de kwaliteit van betrokken spelers (evt. specialisten) 
• Rendement wordt bepaald door de kwaliteit en afstemming van handelen van de betrokken spelers 
 

Omschakelen • Herkennen van de momenten waarop een spelhervatting snel genomen kan worden (tegenpartij verrassen) 
• Tijdens verdedigende spelhervattingen anticiperen op de mogelijkheid dat de bal wordt veroverd (positie 

kiezen voor kunnen spelen van de counter) 
• Tijdens aanvallende spelhervattingen anticiperen op het verliezen van de bal (voorkomen 

counter/restverdediging) 
 

Verdedigen • (Leren) verdedigen binnen de spelregels 
• Spelregels benutten als strategie (buitenspelval) 
• Afspraken maken over verdedigende spelhervattingen 
• Uitvoering is gebaseerd op de kwaliteit van de betrokken spelers (evt. specialisten, kopper) 
• Rendement wordt bepaald door de kwaliteit en afstemming van handelen in relatie tot tegenstanders 
 

 

Psychische kenmerken Fysieke kenmerken 

 stabilisatie van karakter  benadering lichamelijke volwassenheid 

 duidelijke zelfkritiek  hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden 

 toenemende individualisering (zich op de voorgrond 
willen plaatsen) 

 nauwelijks gevaar voor overbelasting 

 prestatie- en geldingsdrang neemt toe  

Trainingsdoelstellingen 
 
Trainen vanuit periodiseringsmodel 
 

Technisch:  Verdere vervolmaking technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, dribbelen, passen, 
koppen, afwerken, etc.) onder grotere weerstand. Het inbrengen van automatismen (blijven 
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herhalen). Extra training (groep en individueel) van technische kwaliteiten benodigd voor bepaalde 
posities en linies. 

Conditioneel:  Spelers belasten tot maximale prestatieniveau en uitgaan van voetbaleigen vormen en 
voetbalweerstanden. Gericht scholen van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen (voorbereiding 
op senioren). 

Tactisch:  Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in bepaalde spelsituaties als voor 
specifieke posities en linies. Bewust oefenen en analyseren van tactische mogelijkheden binnen 
een bepaalde speelwijze. 

Mentaal:  Streven naar verbetering van team en individu door constante drang naar perfectie. Stimuleren 
van kritische zelfbeoordeling. Aangeven van verwachte toekomst bij senioren. 

 

Accenten training 
 

o Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand laten beheersen 
o Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden 
o Trainen op spelhervattingen 
o Individueel trainen op specifieke technische en tactische aspecten 
o Conditie en fysieke weerbaarheid optimaal in orde brengen (seniorenniveau) 

 

Coaching 
 

 Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie 
 Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, etc.) 
 Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team 
 Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering 
 Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken 
 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking) 
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Bijlage 3. Keepersbeleid RKSV DRIEL 

1. Inleiding 

‘Keepen is een vak apart’ zei Piet Schrijvers ooit. 

De training van de doelverdediger is door verschillende oorzaken steeds meer geïsoleerd geraakt. 
Zelfs zo geïsoleerd dat vaak de veldspelers het trainingsveld betreden terwijl de doelverdediger 
hevig transpirerend en van onder tot boven onder de modder het trainingsveld verlaat. Of de 
doelverdediger wordt tijdens trainingen gebruikt als ‘’schietschijf’’ of noodzakelijke opvulling van het 
doel. 

Hans van Breukelen: 
“Een keeper is letterlijk en figuurlijk een dwarsligger. Ga maar na, mensen komen naar het stadion 
om doelpunten te zien en keepers zijn er om dat te voorkomen.” 

Als er veel trainingsactiviteiten mogelijk zijn is een aparte keeperstraining als extra training aan te 
bevelen. Veelal is het een noodzaak om optimaal te kunnen functioneren. Maar omdat de keeper 
een taak heeft binnen een team zal hij zeker ook als teamspeler, zij het met een bijzondere taak, 
moeten worden getraind. 

Het gaat tijdens de training van de keeper dan ook om het rendement, de effectiviteit van het 
handelen van de keeper in relatie met zijn medespelers. En niet om de meest atletische en 
acrobatische prestatie van de keeper. 

De specifieke, technische keeperskwaliteiten, het inzicht en de communicatie moeten in onderlinge 
samenhang getraind worden. Waarbij het rendement van de keepersprestatie moet worden 
verhoogd. Dat vereist bepaalde kwaliteiten van de coach en de keeperstrainer. Daarbij zullen ze 
optimaal moeten samenwerken om het hoogste rendement te behalen. 

2. Doelstellingen 

De keeperstraining dient aangepast te worden aan de huidige voetbalcultuur en dient structureel 
bijgestuurd te kunnen worden. Met betrekking tot de keeperstraining ontwikkeling - jeugd)keepers 
en het keepersbeleid worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 

-  Het inzichtelijk maken wat er beoogd wordt met het beleidsplan; 
-  Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de ontwikkeling en opleiding en training 
van keepers; 
-  Het verbeteren en ontwikkelen van vaardigheden, technieken en prestaties van keepers; 
-  Het bewaken en monitoren van de voortgang van de ontwikkeling van de jeugdkeepers middels 
het beoordeling- en POP formulier keepers (POP = persoonlijk ontwikkel plan); 
-  Trainingsstof / clinics ontwikkelen waarmee op een uniforme wijze training wordt gegeven; 
-  Samenwerking realiseren tussen trainer, coach en keeperstrainer; 

Het streven is om alle keepers vanaf  JO13 en hoger leeftijdscategorieën op een hoger niveau te 
krijgen. De keepers kunnen hierin niet achterblijven en dienen ook op een hoger niveau te 
presteren. Dit beleid zorgt voor een professionelere aanpak van en visie op - 
jeugd)keeperstrainingen- en ontwikkeling. 

Verbeterpunten en leerdoelen: 
-  Opstellen en vaststellen vaste trainingsinhoud - oefenstof/vormen per leeftijdscategorie), waarbij 
inhoud vanaf op elkaar aansluit. 
-  Opstellen en introduceren format standaard warming-up JO13 en  juniorenkeepers zowel bij 
trainingen als voor wedstrijden. 
-  Coaching, begeleiding en opleiding keeperstrainers waarbij een professionele aanpak en kennis 
een vereiste is. Streven is naar de aanwezigheid van minimaal 1 gediplomeerde 
jeugdkeeperstrainer. 



 
Voetbalbeleidsplan 2019 - 2024 

35 
 

 

-  Aanstellen van een coördinator jeugdkeepers binnen de technische commissie. 
-  Vaste communicatie momenten tussen trainer, coach en - jeugd)keeperstrainer. 
 

-  Introduceren beoordelingsformulier - jeugd)keeper. 
-  Het monitoren van de ontwikkeling van de - jeugd)keeper middels het beoordelingsformulier en 
het persoonlijk ontwikkel plan - pop) 
-  Selectie van - jeugd)keepers vindt plaats op basis beoordelingen keeperstrainers, coördinator 
jeugdkeepers en trainer/coach. 

3. Visie 
Een duidelijke visie moet de basis zijn om op een goede manier te kunnen trainen met keepers. De 
visie van RKSV Driel is erop gericht om alle keepers binnen de club op een zo hoog mogelijk 
niveau te laten presteren. De volgende punten bieden ondersteuning hieraan: 

1. Communicatie-/ contactmomenten  
Op verschillende vlakken dient er overlegd te worden en dienen er duidelijke afspraken gemaakt te 
worden. Dit dient o.a. te gebeuren tussen:  

-  Keeperstrainer  Keepers 

-  RKSV Driel De keeperstrainers  

-  Keeperstrainer  Coach 
-  Coördinator jeugdkeepers 

2. Vaste keeperstrainer per doelgroep 
Bij RKSV Driel is ervoor gekozen om vaste keeperstrainer voor de jeugd aan te stellen. Dit brengt 
een aantal voordelen met zich mee: 

-  Alle betrokkenen binnen een bepaalde doelgroep hebben één en hetzelfde aanspreekpunt op 
keepersgebied. 
-  De keeperstrainer heeft goed zicht op de kwaliteit van alle keepers binnen de jeugdafdeling. 

3. Keeperstraining integreren in groepstraining 
Het trainen van - selectie)keepers dient idealiter tijdens de groepstraining plaats te vinden. Zo kan 
er, in samenspraak met de coach, voor gekozen worden om de keeperstraining in de 
groepstraining te integreren - het trainen met spelers). 

4. Kwaliteit keeperstraining 
Wanneer je keepers beter wilt maken, zal je ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit en 
professionaliteit omhoog gaat.  
-  De trainers te voorzien van goed materiaal; 
-  Het bieden van cursusmogelijkheden; 
-  Het laten plaatsvinden van kennisoverdracht tussen de - keepers)trainers; 
- Jaarlijks is het belangrijk een clinic te organiseren aan het begin - sept) en aan het eind - april) 
van het   seizoen. Met name om de trainers van de doelgroep F/E , lagere jeugdelftallen en 
meidenteams handvatten te geven, hoe te trainen met aandachtspunten behorend bij die doelgroep 
- trainingsstof aanreiken) 
-  Het laten werken volgens een gestructureerde trainingsopbouw; 
-  Veiligheid en hygiëne; 
-  Wedstrijdanalyse; 
-  Samenwerking coach en keeperstrainer; 
-  Persoonlijk ontwikkelingsplan keeper; 
-  Er wordt onderscheid gemaakt tussen keepers uit selectie elftallen en overige elftallen. 

5. Keeperstraining 
-  Keeperstraining duurt tussen de 45 en 60 minuten, afhankelijk van de leeftijd en de grootte van 
de groep.  
-  De keeperstrainer heeft maximaal een groep van 5 - jeugd)keepers. 
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Communicatie-/ contactmomenten: 

Keeperstrainer t.o.v. Keeper 
-  Bij verhindering dient de keeper zich altijd tijdig af te melden bij de betreffende keeperstrainer. 
-  Alle materialen worden door de keepers/keeperstrainer naar en van het veld meegenomen en 
weer opgeborgen. Er wordt zorgvuldig mee om gegaan. 
 

-  Zorg altijd voor goede beschermende kleding en zorg ervoor dat voetbalschoenen en 
keeperhandschoenen in orde zijn. Veiligheid is belangrijk. 
-  Zorg samen voor een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. 
-  Zorg voor maximaal 5 beoordelingsgesprekken tijdens het seizoen. (seizoen is 10 maanden).  
-  Start elke training met een 5 minuten gesprek over de afgelopen wedstrijd en geef uitleg wat de 
bedoeling is van de oefenvormen. 

RKSV Driel t.o.v. Keeperstrainers 
-  De keeperstrainer heeft een voorbeeldfunctie. Let op met alcohol, roken, taalgebruik en gedrag. 
-  Wanneer je als keeperstrainer voor een training verhindert bent zorg voor een bijtijdse afmelding 
bij de keepers. Probeer een vervangende datum om de keeperstraining alsnog te laten 
plaatsvinden. 
-  Begin nooit onvoorbereid aan je training. Zorg dus dat je de training van tevoren hebt voorbereid. 
-  De keeperstrainer bezoekt regelmatig wedstrijden en maakt daar een wedstrijdanalyse van. Deze 
analyse is de input voor keeperstrainingen. 

Keeperstrainer t.o.v. Coach 
-  Maken samen geregeld een wedstrijdanalyse. Verwerk de wedstrijdanalyse in de 
trainingsvoorbereiding.  
-  Laat de keeperstraining een geïntegreerd onderdeel zijn van de groepstraining (ideale situatie). 

Coördinator jeugdkeepers 
-  - Jeugd)keeperstrainers en de coördinator keepers vergaderen x keer per jaar op vaste 
momenten over voortgang en indeling - jeugd)keepers vast te stellen.  
-  Coördinator jeugdkeepers monitort de voortgang en ontwikkeling van de - jeugd)keepers middels 
het beoordeling- en POP formulier keepers. 
-  Coördinator jeugdkeepers waarborgt de kwaliteit van de - jeugd)trainers en keeperstrainingen. 
 

4. Teamfuncties 

De trainer-coach moet de basistaak van de keeper kennen, kunnen beoordelen en analyseren 
tijdens wedstrijden en vervolgens geïntegreerde trainingen kunnen maken om het te verbeteren. 

Teamfuncties 
- Verdedigen 
- Aanvallen 

Structuur van voetballen: 
Aanvallen Verdedigen 
Scoren Voorkomen van doelpunten 
Samenwerken om doelpunten te maken Samenwerken om doelpunten te voorkomen 
Opbouwen Storen 
Creëren van kansen Voorkomen van creëren van kansen 
Veroveren van de bal 
 

Basistaken: 
- positie kiezen zodat je aanspeelbaar bent 
- het bewaken van taken van het team door middel van het coachen van medespelers 
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- bij balverlies ‘goed staan’ voor de verdedigende handelingen 
- als in het bezit van de bal: het maken van de juiste keuze voor het team - het bespelen van de 
ruimte achter de laatste linie, het innemen van de juiste positie 
- het bewaken van de taken van het team door middel van het coachen van medespelers om een 
schot op doel, een dieptebal, een voorzet of een duel 1:1 te voorkomen 
- het tegenhouden en verwerken van de bal 
 
Handelingen 
Kiezen van positie, inrollen, werpen, trappen, moment van kantwissel zien, aannemen en 
verwerken van terugspeelbal, doeltrap enz. Vangen, tikken, blokken, stompen, duiken, vallen 
uitkomen, kiezen van positie, doorsluiten enz. 

Techniek: 
Pas vanuit een bepaalde functie en teamtaak krijgen de voetbalhandelingen van individuele 
spelers, in dit geval de keeper, betekenis. Voetbalhandelingen zijn altijd bewegingshandelingen. 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen bewegingshandelingen met balcontact en zonder 
balcontact. Het begrip techniek zegt iets over het niveau waarop de keeper in staat is ze uit te 
voeren. 

Bij het opbouwen gaat het om al die aanvallende handelingen die gericht zijn op het creëren van 
kansen om vervolgens te kunnen scoren. In de praktijk gaat het meestal om de combinatie van 
breedtespel en dieptespel. Om aan deze teamtaak te kunnen bijdragen moeten individuele spelers 
bepaalde bewegingshandelingen uitvoeren zoals passen, dribbelen, passeren, vrijlopen, kaatsen, 
diepgaan, een voorzet geven, schieten of koppen. Specifieke handelingen voor de keeper zijn dan 
trappen, werpen en positie kiezen. 
Bij het storen en doelpunten voorkomen gaat het om al die verdedigende handelingen zoals jagen, 
knijpen, dekken, sliding maken, koppen enz. Specifieke handelingen voor de keeper zijn dan: 
verwerken van schoten, kopballen, voorzetten, diepteballen of het duel 1:1 met een tegenstander 
aangaan. 

Spelinzicht: 
Behalve deze handelingen moet de keeper ook voetbalsituaties lezen, in de zin van waarnemen, 
herkennen, anticiperen zodat bepaalde bewegingshandelingen op het juiste moment en op de 
juiste plaats worden uitgevoerd. Spelinzicht kan worden omschreven als de mate waarin de keeper 
in staat is mogelijkheden waar te nemen om bepaalde bewegingshandelingen - aanvallen, 
verdedigen of omschakelen) uit te voeren. 

Communicatie: 
Het betreft al die communicatieve handelingen die erop zijn gericht de bewegingshandelingen van 
individuele spelers op elkaar af te stemmen. Spelers moeten samenwerken, elkaar aanvoelen, 
begrijpen en coachen, steeds weer in het licht van een bepaalde teamfunctie of teamtaak. 
Enerzijds kan dat door het uitvoeren van bepaalde bewegingshandelingen, maar anderzijds kan er 
zowel verbaal als non-verbaal gecommuniceerd worden. 

5. Taken van de keeper 

1. Teamfunctie: verdedigen 
Teamtaken: storen en doelpunten voorkomen 
- speelruimte klein maken 
- Naar eigen doel toe - zakken) 
- Druk op de balbezitter 
- Scherp dekken in omgeving van de bal  
- Dekken verder van de bal, positioneel - rugdekking) 

Algemene taak van de keeper: 
- Zo vroeg mogelijk de bal onderscheppen - insnijden) - aanvallen van de bal) 
- Positiespel en opstelling 
- Coachen, organiseren en leiding geven 



 
Voetbalbeleidsplan 2019 - 2024 

38 
 

 

2. Teamfunctie: aanvallen 
Teamtaken: opbouwen en scoren 
- Speelruimte zo groot mogelijk maken 
- Breedtespel dient als voorbereiding voor dieptespel 
- Diep denken en zo mogelijk diep spelen 
- Bal in bezit houden 

Algemene taak van de keeper: 
Het is de taak van de keeper om een goede opbouw te realiseren met als doel het creëren van 
kansen. Hij dient de beste keuze te maken voor het team op dat moment.  
- Diep denken en zo mogelijk diepspelen 
- Bal in bezit houden 
- Geen risico’s in de opbouw direct bij eigen doel 

3. Teamfunctie: omschakelen 
Teamtaken: omschakelen 
- Van aanvallen naar verdedigen - knijpen, pressen, ophouden) 
- Van verdedigen naar aanvallen 

Algemene taak van de keeper: 
De keeper moet altijd klaar zijn om te kunnen handelen - coachen, opstelling, onderscheppen, 
spelvoortzetting of spelhervatting). 

Voor de keeperstraining gelden dan ook de volgende eisen: 
- Trainen in relatie tot de wedstrijd 
- Veel herhalingen 
- Optimale beleving 
- Coaching 

Het formuleren van een voetbal/keepersprobleem: 
- Wat gaat er mis in relatie tot de spelbedoeling? 
- Wie zijn de hoofdrolspelers? 
Het is belangrijk dat de coach en de keeperstrainer het probleem kunnen verklaren en dat eraan 
gewerkt moet worden om het te verbeteren. 

6. (jeugd)keeperstraining per leeftijdscategorie 

Fase 1 - 10-12 jaar) 
Deze fase kenmerkt zich door een goede lichaamsbouw en lichaamsbeheersing. Coördinatie 
oefeningen dienen elke training terug te keren en kunnen verwerkt worden in de warming-up.  
Oefeningen dienen tweebenig uitgevoerd te worden. Op die manier hoeft er later niet extra getraind 
te worden aan een ‘zwak’ been of ‘zwakke’ hoek. 

De eerste beginselen van de basistechniek moet de jeugdkeeper in deze leeftijdscategorie goed 
beheersen. Er dient al aandacht besteed te worden aan het aanvallen van de bal. 

Fase 2 - 12-15 jaar) 
Door een soms explosieve groei vermindert de coördinatie en de lichaamsbeheersing. In deze 
leeftijdscategorie mag er niet extreem zwaar getraind worden, om overbelasting van het lichaam te 
voorkomen.  
Tactisch gezien kan er aandacht besteed worden aan coaching en positie kiezen. Coaching dient 
duidelijk aangegeven te worden door de keeperstrainer op keeperstrainingen, groepstrainingen en 
wedstrijden. Het positie kiezen is belangrijk om doelpunten te voorkomen en dient bij elke 
spelsituatie uitgelegd te worden. 

Fase 3 - 15-19 jaar) 
In deze leeftijdscategorie zijn de keepers uitstekend mentaal en fysiek intensief belastbaar. Het 
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coördinatieniveau neemt weer volledig toe. Trainingsvormen dienen in complexiteit toe te nemen 
en er moeten hoge eisen gesteld worden aan de uitvoering. 

De tekortkomingen die uit de wedstrijdanalyse blijken dienen geproduceerd te worden tot 
trainingsstof. De keeper dient gemotiveerd te worden tot het maken van een eigen 
wedstrijdevaluatie en deze bespreekbaar te maken. De techniek en tactiek dient geperfectioneerd 
te worden. 

Keepers die aan het eind van deze leeftijdscategorie zitten dienen langzaam voorbereid te worden 
voor de senioren. Dat kan door keeperstraining op seniorenniveau aan te bieden en door 
seniorentrainingen in te regelen. 

Senioren keeperstraining (selectie 1
e
, 2

e
 en indien selectieteam het 3

e
) 

Er dient minimaal één keer per week aparte, specialistische keeperstraining gegeven te worden. 
Deze trainingen kennen de hoogste mate van complexiteit en dienen veel handelingen na elkaar te 
hebben. De oefeningen zijn zo veel als mogelijk wedstrijdgericht, eventueel met veldspelers. 

De selectie keeperstrainer dient de senioren keepers te begeleiden en te coachen bij 
groepstrainingen. Hierin kan de keeperstraining geïntegreerd worden, waarbij de keeperstrainer 
zich richt op de keeper en de samenwerking met zijn verdediging. 

Elke wedstrijd dient geanalyseerd te worden. Daaruit worden de leermomenten gehaald en 
verwerkt in de keeperstrainingen. 

Aandachtsgebieden per elftal: 

JO8, JO9 EN JO10 pupillen jeugdkeepers - geen specifieke keeperstraining. 
Het is de bedoeling de jeugdkeepers door een vaste basis als - altijd terugkomende fases in de 
jeugd keeperopleiding) warming-up, kern en slot - spelvorm) te blijven enthousiasmeren voor het 
keepersvak. De nadruk ligt op spelenderwijs bezig te zijn met en zonder de bal, echter wel gericht 
op de diverse aspecten van het keepersvak . Met simpele oefeningen kan achterhaald worden wie 
talent heeft voor het keepersvak. Een vaste keeper is nog niet noodzakelijk in deze 
leeftijdscategorie. Plezier staat in deze groep daarbij voorop. 

JO11 pupillen jeugdkeepers 
Bij jo11 jeugdkeepers is dit een vervolgfase in de opleiding die erg belangrijk is voor de vorming 
naar een goede doelman. De jeugdkeepers worden nu wederom getraind vanuit de basis - altijd 
terugkomende fases in de - jeugd)keeperopleiding) warming-up, kern en slot - spelvorm) gevormd 
naar echte doelmannen. Rekening houdend met het niveau moet er meer getraind worden op de 
herhaling van de basisvormen. De herhaling is het aller belangrijkste om ook het automatisme in 
hun handelingen te verkrijgen. Conditietraining en aanleren vaardigheden, technieken worden 
geïntroduceerd. Intensiteit van de trainingen wordt aangepast op niveau van de jeugdkeepers. De 
keuze om keeper te worden is hier vaak al blijvend en dient ook gestimuleerd te worden: 
uitgangspunt dient te zijn dat er per elftal 1 vaste keeper aanwezig is. 

2
e
 jaar (vaste) E keepers moeten wel al specifieke keeperstrainer krijgen en met name in de 

maanden maart, april en mei moet deze training in het teken staan de overgang naar het grote 
doel. 

JO12 en JO13 pupillen jeugdkeepers 
Bij deze jeugdkeepers is de vervolgfase in de opleiding meer gericht op continuïteit van de 
basisvorming van een goede doelman. De jeugdkeepers worden nu wederom door een vaste basis 
als - altijd terugkomende fases in de jeugdkeeperopleiding) warming-up, kern en slot - spelvorm) 
getraind. Rekening houdend met het niveau moet de basisvorming klaargestoomd zijn voor het 
vervolg naar de JO15 junioren. De herhaling is hier ook weer het allerbelangrijkste om ook het 
automatisme in hun 
handelingen te verkrijgen. 
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JO15 junioren jeugdkeepers 
Bij deze jeugdkeepers is deze vervolgfase in de opleiding meer gericht op afronding van de 
basisvorming van de doelman. De jeugdkeepers worden nu wederom door een vaste basis als - 
altijd terugkomende fases in de jeugdkeeperopleiding) warming-up, kern en slot - spelvorm) 
getraind. Rekening houdend met het niveau moet de basisvorming klaargestoomd zijn voor het 
vervolg straks naar de JO17 junioren. De continuïteit van de basisvorming dient te worden 
vastgehouden. Onderdelen als coaching, tactiek en anticiperen komen hier al veel aan bod. De 
verschillen in niveau zullen nu ook zeer wel duidelijk zijn. 

 
JO17 junioren jeugdkeepers 
Bij deze jeugdkeepers is deze vervolgfase in de opleiding meer gericht op continuering en 
bijschaven van de basisvorming van de doelman. De jeugdkeepers worden door de vaste basis als 
- altijd terugkomende fases in de jeugdkeeperopleiding) warming-up, kern en slot - spelvorm) 
getraind. Rekening houdend met het niveau moet de keeper zijn basis makkelijk kunnen uitvoeren 
en klaargestoomd zijn voor het vervolg straks naar de JO19 junioren. De continuïteit van de 
basisvorming dient te worden vastgehouden. Elementen als coaching, tactiek en anticiperen komen 
hier nu nog meer aan bod. 
 
 
JO19 junioren jeugdkeepers 
Bij deze jeugdkeepers zijn we in de eindfase beland van de opleiding van jeugdkeepers. 
Alles wat deze jeugdkeepers in het verleden geleerd hebben, zal moeten gecontinueerd en 
aangescherpt worden. Gericht op die continuering en bijschaven van de basisvorming van de 
doelman zal deze jeugdkeeper klaargestoomd worden voor het seniorenvoetbal. De jeugdkeepers 
worden hier ook nog steeds door de vaste basis als - altijd terugkomende fases in de 
jeugdkeeperopleiding) warming-up, kern en slot - spelvorm) getraind. De continuïteit van de 
basisvorming dient ook hier dus te worden vastgehouden. Elementen als coaching, tactiek en 
anticiperen komen hier nadrukkelijk aan bod. Er zal ook wedstrijdgericht getraind en gecoacht 
moeten worden naar deze jeugdkeepers toe. 

7. Ontwikkeling 

Keepers worden net zoals voetballers beoordeeld en gevolgd. Vanaf de JO13 t/m de JO19 is er 
een systeem waarmee alle jeugdkeepers worden geobserveerd, besproken en geëvalueerd. Dit is 
een doorlopende cyclus tot en met de overgang naar de Senioren. R.K.S.V. Driel kan op die manier 
vaststellen in welke mate de keeper profiteert van de opleiding en hoe hij zich sociaal-emotioneel 
ontwikkelt. Hierbij is het belangrijk dat de ontwikkeling van de keeper op de voet wordt gevolgd en 
dat informatie over die ontwikkeling wordt opgeslagen (monitoren). Dit wordt voorlopig schriftelijk 
gedaan. Aan de hand van deze informatie kunnen keeperstrainers/veldtrainers afleiden welk punt 
in de ontwikkeling van een keeper extra aandacht behoeft.  

Het formulier (zie punt 9) wordt vanaf de JO13 pupillen toegepast. De bedoeling is dat elke pupil en 
juniorkeeper minimaal 3 keer per jaar wordt beoordeeld door zijn keeperstrainer en “oud” keepers. 
Zij maken samen een definitieve beoordeling. De keeperstrainer bespreekt samen met de 
veldtrainer vervolgens de (positief en negatieve) punten met zijn keeper en stelt samen een POP 
op.  

Bij weinig verschil in keeperskwaliteiten is het raadzaam om deze cyclus uit te breiden naar 5 keer. 
Dus halfweg begin van het seizoen en de winterstop en tussen de winterstop en het eind van het 
seizoen. Dit heeft als doel om de keepers met onderling weinig verschillen nog meer bewust te 
laten worden dat hun positie niet definitief is. 
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Een doorlopende cyclus ziet er bij 3 observaties dus zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Coördinator (jeugd)keepers 

De coördinator keepers is een nieuwe functie binnen RKSV Driel. De coördinator is tevens de 
trainer.  Daarom is het van belang om duidelijk te omschrijven wat zijn functies, taken en 
verantwoordelijkheden zijn: 

Hoofdtaak: 
De coördinator keepers richt zich op het uitvoeren en bewaken van het beleid. 

Functies, taken en verantwoordelijkheden: 
-  Trainingsplan opstellen voor jeugdkeeperstrainers (in overleg jeugdkeeperstrainers); 
-  Zorg dragen voor een goede organisatie binnen de groep jeugdkeepers. 
-  Samen met technische staf bepalen teamindelingen betreffende jeugdkeepers; 
-  Aanwezig tijdens jeugdtrainers/-leiders overleg; 
-  Draagt ten aanzien van keeperbeleid en uitvoering verantwoording af aan technische staf; 
- Organiseren van clinics voor de overdracht van oefenstof aan trainers van de teams zonder 
keeperstrainer. 
- Budget aanvragen voor nieuwe materialen, kleding enz. 

  

Winterstop 

 Evaluatie: 
Observeren/beoordelen/Pop gesprek 
 

Eind van het seizoen 

 Conclusie: 
Observeren/beoordelen/Pop gesprek 
 

Begin van het seizoen 

 Inventarisatie: 
Observeren/beoordelen/Pop gesprek 
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9. Beoordeling- en POP formulier Keepers RKSV Driel 
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Bijlage 4. Uitgangspunten m.b.t. taken en verantwoordelijkheden 

 

Binnen het voetbal beleidsplan worden de navolgende functionarissen onderscheiden: 

Bestuurslid technische commissie: 
 

Junioren / pupillen Senioren 
Technisch coördinator JO19 en JO17 Technisch coördinator senioren  

Technisch coördinator JO15 Trainer – coach 1e elftal selectie 
Technisch coördinator JO13 en JO12 
 

 
 
 
 
 

Trainer – coach 2e elftal selectie 
Technisch coördinator JO11 en JO10  
 

Keepers trainer Selectie 

Technisch coördinator JO9 en JO8 
 

Leiders overige zondag elftallen  

Technisch coördinator Mini’s  Leiders zaterdag elftallen 

Technisch coördinator Meiden (en Dames) Leiders selectie elftallen 
Trainer – coach MO19 en MO17 junioren Hersteltrainer 

Trainer – coach JO19 junioren Verzorgers 
Trainer – coach JO17 junioren Assistent scheidsrechters 

Trainer – coach JO15 junioren  

Trainer – coach JO13 t/m JO8  

  Keeperstrainer Jeugd Zaalcoördinator 

  Assistent scheidsrechters en leiders  
 

Uitgangspunt binnen de jeugdafdeling is dat zoveel als mogelijk, naast ander vrijwillig kader, 

(voormalige) A senioren en selectie spelers worden ingezet voor training en 

coachen van junioren en pupillenvoetballers. Ideaalbeeld: de trainers nemen beide 

weektrainingen voor hun rekening en treden tevens als coach op tijdens de 

wedstrijd. 

 
Op basis van de missie en de cultuur binnen de R.K.S.V. Driel gelden voor de 
hiervoor genoemde functionarissen de navolgende, algemene, uitgangspunten met 
betrekking tot taken en verantwoordelijkheden: 
 

Gedrag, houding Organisatorisch Voetbaltechnisch/-tactisch 
 

Positief – 

kritische 

voetbalhouding. 

 

Het conformeren aan het 

(technisch en organisatorisch) 

voetbal beleidsplan R.K.S.V. 

Driel. 

 

Het conformeren aan het 

(technisch en organisatorisch) 

voetbal beleidsplan R.K.S.V. 

Driel. 
 

Openstaan voor suggesties 

naar en van collega 

functionarissen. 

 

Toezicht op een juist en goed 
gebruik van materialen, 
uitrusting en accommodatie. 

 

Voetbaltechnische en tactische 
begeleiding waarbij de nadruk 
ligt op het benutten van 
mogelijkheden i.p.v. het 
benaderen van de 
tekortkomingen. 

 

Toezien op en zorg voor 

positieve sfeer / gedrag 

binnen het team. 

 

Deelnemen aan overlegvormen. 
Bijvoorbeeld op initiatief van de 
pupillen/jeugdcoördinator en/of 
bestuurslid technische zaken. 

 

Trainers binnen de 
jeugdafdeling passen het 
handboek jeugdtraining 
R.K.S.V. Driel toe. 

 

Onderlinge informatie 

uitwisseling over 

problemen, ontwikkelingen 

van spelers. 

 

Alle kaderleden leggen 
verantwoording af bij de 
verantwoordelijk technisch 
coördinator van die groep. 
Coördinatoren leggen 
verantwoording af aan het 
bestuurslid technische 
commissie.  

 

Trainers, coaches binnen de 
pupillenafdeling stellen samen 
af met de technische 
coördinatoren. V.w.b. de 
juniorenafdeling is dit een 
samenspel tussen trainers, 
coaches en technisch 
coördinator(en) junioren. 
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