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VOORWOORD 
 

Voetbalvereniging DVV, uit Duiven (verder te noemen DVV) staat voor; Door Vrienden Vooruit. Het is 

een (middel)grote vereniging in de regio Arnhem/Liemers/Achterhoek. Het aantal leden DVV is ca 

1250 en de gemeente Duiven (Duiven, Groessen, Loo) telt nu 25.400 inwoners. Wekelijks nemen bij 

DVV circa 65 teams deel aan diverse competities. Ook Groessen en Loo hebben kleinere 

voetbalverenigingen. 

DVV heeft een brede kijk op voetbal met mogelijkheden voor de jeugdteams, seniorenteams, 35+, 

40+ en 60+ teams en is ook in het meiden- en het damesvoetbal goed vertegenwoordigd. Er wordt 

zowel prestatief als in de breedte gevoetbald in selectie- en breedteteams. 

Daarnaast is DVV een warme gezellige vereniging met tal van activiteiten voor de leden en niet-

leden. De activiteiten vinden veelal plaats op Sportpark Horsterpark aan de Westsingel 35 in Duiven. 

We beschikken over een goed uitgeruste clubhuis (volledig gerenoveerd in 2019), 21 kleedruimtes, 

een medische ruimte en diverse overleglocaties. 

Daar omheen liggen er 7 voetbalvelden, waarvan 1 kunstgrasveld met LED-verlichting, waarop kan 

worden getraind en wedstrijden kunnen worden afgewerkt, 4 wedstrijdvelden (gras) en 2 

trainingsvelden (gras), aangevuld met een kleiner trainingsveld (gras) voor met name keepers en 

uitwijk voor teams. 

Aangezien in onze jeugd zowel jongens als meiden voetballen, is het vanzelfsprekend dat dit plan 

voor beiden is geschreven. Naast heren 1, streven we op termijn naar een prestatief dames 1. Naast 

het prestatieve verliezen we Plezier, Ontwikkeling en Vriendschap zeker niet uit het oog. 
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INLEIDING 
 

De aanleiding voor het schrijven van dit plan komt voort uit het feit dat de doelstelling van 2015-

2020 niet wordt behaald op meerdere vlakken. De volgende problematiek is naar voren gekomen; 

DVV zit volop in een proces om het prestatievoetbal (met het belangrijkste uiteindelijke uithangbord, 

het 1e elftal) binnen de club op een manier te laten plaatsvinden zoals een aantal jaren geleden 

tijdens de ledenvergadering is afgesproken. Zie het beleidsplan waar DVV o.a. voor wil staan. 

Prestatiemotivatie binnen het spelersbestand staat onder druk. Hoe hoger in de piramide (leeftijd en 

prestatie) des te meer dit probleem zich voordoet. 

DVV heeft in de periode 2014 t/m 2018 haar financiën op orde moeten brengen wat heeft geleid tot 

een beperking v/d financiële armslag t.a.v. de ontwikkeling van met name de jeugdafdeling in de 

vorm van trainers en materiaal. Inmiddels is de vereniging financieel gezond met een realistische 

begroting. 

De afgelopen periode is er te weinig geïnvesteerd in de begeleiding van trainers. Hierdoor bestaat de 

kans dat er verloop in trainers en dus ook in de kwaliteit zal gaan plaatsvinden. 

DVV speelt matig in op de intrinsieke motivatie van trainers en spelers. Dit kan gevolgen hebben voor 

de werving en behoud. 

DVV heeft geen recente duidelijke jeugdvoetbalstructuur (plan/leerlijn) waarnaar wordt gehandeld. 

 

DVV wil de doorstroming van de jeugd naar het eerste elftal bevorderen. DVV Zondag 1 wil een 

stabiele 2e klasser zijn met vooral eigen jeugd. Zie hiervoor eerder beleidsplan 2015-2020. Dit geldt, 

buiten een gestelde klasse, ook voor het meiden/damesvoetbal. Daar waar we over (jeugd)leden 

spreken geldt dit voor zowel de mannelijke als vrouwelijke leden. De opleiding heeft een 

kwaliteitsimpuls nodig en trainers en spelers meer aandacht. Daarnaast is er veel veranderd in het 

hedendaagse voetbal en in de maatschappij. Hierop willen wij inspelen en door kwaliteit te 

verbeteren, verhoogt dit het niveau van de spelers en maakt het aantrekkelijk bij DVV in de jeugd te 

blijven voetballen en trainers te behouden. Hier wil Voetbal Technische Zaken (VTZ) met het plan 

WIN2 vorm aan geven. 

Het beleid van VTZ is een voetbaltechnisch beleid en vloeit voort uit het algemene beleid van DVV. 

Het algemene beleid van DVV gaat in hoofdlijnen uit van BAS; 

Betrokken Maatschappelijk Betrokken    

Ambitieus Met plezier presteren op een zo hoog mogelijk niveau       

Sportief Respect voor elkaar en omgeving 

 

De wijze waarop het voetbaltechnische beleid hierop ingaat, vinden we in hoofdlijnen terug in de 

volgende missie; 
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Iedereen moet op zijn/haar niveau kunnen voetballen, plezier hebben in het voetbal als teamsport, 

zich kunnen ontwikkelen en een zo hoog mogelijk niveau nastreven, dat bij hem/haar past. 

 

Hierin komen de volgende drie basisprincipes terug; Plezier, Ontwikkeling en Passend niveau 

Plezier;   Teamsport, Evenveel kansen, Vereniging, FairPlay & Respect, Maatschappij 

Ontwikkeling;  Gelijke kansen, Trainen, Meetrainen, Speelwijze, Spelopvatting,    

Spelpatroon, Leeftijdskenmerken, Techniek, Tactiek, Fysiek en Mentaal 

Passend niveau;  Zo hoog mogelijk niveau nastreven, Indelen (team en competitie), 

Beoordelen, Lenen/uitwisselen spelers 

 

AANZET TOT ACTIE (PROBLEEMSTELLING) 
 

• DVV Zondag 1 speelt momenteel in de 3e klasse, te laag in verhouding tot ledenaantal 

• De doorstroming van jeugd naar de senioren is beperkt 

• Inkrimping van aantal jeugdteams m.n. bovenbouw 

• Trainers moeten zich ook thuis voelen bij de club, te weinig aandacht! 

• Kwaliteitsimpuls geven aan de opleiding 

• Landelijke verandering(en) jeugdvoetbal en maatschappij 

 

GESLAAGD ALS (TOEKOMST) 
 

Het voetbalbeleidsplan van DVV loopt vanaf 2019 t/m 2024 en zal voortduren als; 

DVV Zondag 1 stabiel in 2e klasse, met minimaal 75% eigen jeugd 

Dames 1 op termijn naar 3e klasse 

Divisie voetbal waar beschikbaar in klasse vanaf O15, O17 en O19 

Hoofdklasse O13, O10 t/m O12 (O14 en O16) 

Toename van spelende jeugdleden en kwaliteit jeugdkader 

 

SPEERPUNT (DOELSTELLING) 
 

In het plan gaan we uit van een aantal speerpunten, die o.a. verwerkt zijn in de stelling; 

Verhogen kwaliteit en kwantiteit van het jeugdkader. Zij ontwikkelen en enthousiasmeren onze 

jeugd! 
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Ook dient er aandacht te worden besteed aan de cultuur van de club. De maatschappij en 

betrokkenheid van spelers en ouders/verzorgers is sterk veranderd. Daarom gaan we hierna kort in 

op de Cultuur. Voor DVV een speerpunt in de tijd van het schrijven van dit plan. 

 

CULTUUR KORT UITGELICHT 
 

We leven tegenwoordig in een andere maatschappij dan pakweg 10 jaar geleden. Social Media heeft 

veel aandacht, er heerst meer een klaagcultuur, iedereen is druk, de prestatiedruk ligt hoger, men 

heeft weinig tijd en individualisering is een feit. Daarnaast liggen meningen steeds verder uiteen 

ofwel zijn tegenstellingen groter en oordelen we graag en snel. Dit alles is met (Social) Media snel 

gedeeld, maar men wordt ook mondiger en schiet de normen en waarden (ook van een vereniging) 

voorbij. Sport wordt nog wel gezien als een sociale bezigheid, maar men denkt hier nu  anders over. 

Ik wil sporten als ik dat wil en wanneer ik dat wil 

Ik verwacht een goede opleiding 

Ik verwacht goede faciliteiten 

Ik betaal contributie, dus de club regelt het nu maar 

Ik heb geen tijd 

Ik heb wel een oordeel/mening 

Ik heb geen tijd voor een oplossing 

Ik vraag nu aandacht 

Ik verwacht nu een passend antwoord 

 

De woorden “Ik” en “Nu” passen dus prima bij deze tijd. Ware het niet dat een vereniging toch iets 

van ons samen is. Een vereniging draait op vrijwilligers, die in hun vrije tijd een bijdrage leveren. Dus 

niet nu, als ik het wil. 

Beleid om aan te verbinden, door lid te worden van een vereniging waar jij je bijdrage aan levert. 

Liever niet bijdragen? Kijk dan of je elders een club kunt vinden. 

Samen zoeken we naar de juiste oplossing kijkend naar de visie, missie en het doel van onze club. 

We besteden aandacht aan normen en waarden vanuit onze vereniging. Afspraken, Regels en 

voorwaarden maken de vereniging flexibeler. De neuzen dezelfde kant op en uitdragen van Plezier en 

Positiviteit. Positieve aandacht wordt beloond! 

In het FairPlay-beleid is alles over algemene regelgeving te vinden. In het (jeugd)voetbal beleidsplan 

stippen we de regels rondom het voetbal aan. 

 

HET PROCES 
 

Om het plan te laten slagen zijn we vanuit de probleemstelling gaan denken. Met een doelstelling 

daar tegenover, zijn de hiaten te vinden, waarna een speerpunt is gevormd, die veelomvattend is. 

Van hieruit zijn onderstaande acties uitgezet met daarbij mechanismen en hulpmiddelen die 

bijdragen aan acties. Van hieruit komt de opvolging en het (jeugd)voetbal beleidsplan. 
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Acties 
 

Enthousiasmeren en Opleiden trainersstaf / kaderleden 

Herkennen van behoeftes jeugdspeler en kader 

Vergroten van voetbal- en trainingskennis 

Gelijke kansen bieden in ontwikkeling jeugdleden 

Opstellen van Afspraken, Regels en voorwaarden 

Voetbalklimaat (facilitair) verbeteren binnen alle geledingen binnen de club 

 

Mechanisme(n) / Hulpmiddelen 
 

Aanname gediplomeerde trainers 

Opleiding trainers (& train-de-trainer) 

Faciliteren trainers VTON, materialen en aandacht 

Kennis gebruiken uit vereniging, KNVB, leden 

Wisselbeleid, speeltijd & inlenen spelers 

Selectiebeleid 

Indeling klassen & competities 

Budget jeugdopleiding 

Voetbalvisie DVV 

 

Opvolging 
 

Aanbieden VTON en materialen 

Aanbod trainerscursussen vergroten 

Mogelijkheden onderzoeken behoeftes kader / trainers 

Kennis nemen van leeftijdskenmerken 

Voetbalvisie opstellen, kenbaar maken 

Gelijkwaardigheid creëren in opleiding 

Aangepast trainingsschema 

Invulling budget jeugdvoetbal 

Opzetten alles omvattend nieuw beleidsplan 

 

Criteria voor slagingskansen 
 

Het beleidsplan moet voldoen aan; 

- Voor alle spelende (jeugd)leden op alle niveaus 

- Bijdragen aan adequate kennis trainersstaf / kaderleden 

- Gelijke kansen in jeugdvoetbal 

- Herkenbare voetbalvisie 

- Nastreven zo hoog mogelijk niveau 

- Plezier en prestatie gaan hand in hand 
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DOEL, MISSIE & VISIE EN KERNWAARDEN 
 

VOETBALBELEID UIT CLUBBELEID 
 

Uiteraard volgt het voetbal beleid vanuit het algemene clubbeleid, maar vanzelfsprekend op het 

gebeid van voetbal. Toch kiest DVV ervoor om met niet-voetbaltermen te beginnen. Wel zijn het 

basale waarden om dit plan te laten slagen 

- Als TEAM opereren > elkaar helpen/steunen. 
- Gemaakte afspraken nakomen.  
- Zaken bespreken waar ze thuis horen.  
- Open staan voor elkaars ideeën/meningen. 
- Niet alleen oordelen, kom met oplossingen 
- Respect voor elkaar!!! 
- SAMEN KUNNEN WE MEER 

 

Doel 
 

Huidige jeugdafdeling en trainersstaf van DVV een kwaliteitsimpuls geven! Op voetbalgebied èn 

binding van de leden.  

 

Missie & Visie 
 

Iedereen moet op zijn/haar niveau kunnen voetballen, plezier hebben in het voetbal als teamsport, 

zich kunnen ontwikkelen en een zo hoog mogelijk niveau nastreven, dat bij hem/haar past. 

Gelijke ontwikkelkansen vanaf de Onderbouw om in totaliteit een betere opleiding te verzorgen. 

Daarnaast ook voor trainers de aandacht en ontwikkelkansen te vergroten en zij meer plezier 

beleven aan hun hobby. 

Door op een realistische en herkenbare manier te trainen en aantrekkelijk en herkenbaar voetbal 

aan te bieden, blijven leden, vrijwilligers en supporters langer aan de club verbonden. 

 

Kernwaarden van de club 
 

Vertrouwd : 

➢ het onderhouden van een langdurige samenwerking met haar leden 

➢ van en met elkaar ontwikkelen en verbinden 

➢ met plezier presteren 

➢ open en eerlijk in de communicatie naar elkaar (eigen belang ondergeschikt aan DVV-belang) 

➢ financieel gezond 
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Bindend : 

➢ betrokken, verantwoordelijkheid en altijd kijken naar het totaal belang 

➢ een vrijwilliger wordt gewaardeerd en gerespecteerd 

➢ elke dag beter: door er samen aan te werken 

➢ samen voetbalresultaten boeken 

 

Professioneel : 

➢ hoogste niveau nastreven 

➢ proactief en ondernemend 

➢ optimistisch over de toekomst zijn 
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(JEUGD)VOETBAL BELEIDSPLAN JVBP  
 

INLEIDING 
 

Het JVBP gaat uit van de volgende uitgangspunten 

✓ Plezier is de basis van leren/ontwikkelen/presteren  

✓ Verzorgd voetbal met als basis goed positiespel (bij balbezit) 

✓ Pressievoetbal (bij balverlies) 

✓ Technisch & Tactisch vaardig 

✓ Fysiek & Mentaal in orde 

✓ Zoveel mogelijk uitgaan van eigen kracht 

Kortom; DYNAMISCH VOETBAL, daarbij hoort automatisch DYNAMISCH TRAINEN 

Uiteraard nemen we al het hiervoor omschreven mee. Hiermee proberen wij de totstandkoming van 

het JVBP bij iedereen te borgen alvorens we ingaan op voetbalzaken en keuzes en op een duidelijk en 

verklaarbare wijze terug zijn te redeneren. 

 

VISIE O.B.V. MEULENSTEEN/KNVB 
 

De opleidingsvisie van DVV wordt gevoed vanuit de Meulensteenvisie en de visie vanuit de KNVB, die 

beiden een uitgebreide versie zijn van o.a. de Coerver-methode. Daarnaast heeft DVV er een aantal 

eigen criteria aan toegevoegd. 

 

DVV / Meulensteen Meulensteen KNVB DVV / KNVB  

Spelplezier Technisch vaardig Aanvallen  

Balbeheersing Tactisch vaardig Verdedigen  

 Fysiek Omschakelen Spelhervattingen 

 Mentaal Techniek (Tactiek) TIC+mentaal 

  Inzicht  

  Communicatie  

 

Meulensteenmodel 

In iedere leeftijdscategorie spelen de vier bouwstenen mee. De nadruk per categorie ligt altijd op 

één van de punten! De overige punten krijgen ook altijd aandacht, maar in mindere mate. Bij DVV 

willen we spelplezier toevoegen en een splitsing aanbrengen tussen balvaardig (balbeheersing) en 

technisch vaardig, waarbij alle aspecten meegenomen worden. 

We kennen de volgende leeftijdscategorieën; 

JO6, JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO14, JO15, JO16, JO17 en JO19 (JO = Jeugd Onder) 

MO11, MO13, MO15, MO17 en MO19 (MO = Meiden Onder) 
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Spelplezier & 

Balvaardig  +Technisch vaardig     +Tactisch vaardig    +Fysieke aspect           +Mentaal 

O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17     O19 

  Technisch vaardig Technisch  Technisch  Technisch  

  Tactisch vaardig Tactisch  Tactisch  Tactisch 

  Fysieke aspect  Fysiek   Fysiek   Fysiek 

  Mentaal  Mentaal  Mentaal  Mentaal 

 

Visie KNVB 

De KNVB gaat uit van de spelmomenten en hoe hiermee om te gaan. De momenten Aanvallen, 

Verdedigen en Omschakelen komen altijd terug in het veld. Daarbij zijn spelhervattingen, zoals een 

vrije trap, corner, ingooi een steeds belangrijker element, vinden we bij DVV. De KNVB speelt minder 

of niet in op het mentale aspect. 

 

VTON 
 

VTON is mede opgebouwd uit de visie van de KNVB, alsmede de Meulensteenvisie. Daarom is door 

DVV gekozen om VTON in te zetten voor de basisopleiding van de jeugd. 

De eerste jaren dient de jeugd een gelijkwaardige opleiding te krijgen. Hiervoor wordt VTON gebruikt 

als hulpmiddel. DVV streeft ernaar om zoveel mogelijk vanuit VTON op te leiden. Dit is verplicht tot 

en met JO12. 

Op oudere leeftijden (JO13 en hoger) kan VTON als hulpmiddel worden ingezet. Dit om ook rekening 

te kunnen houden met wensen van de spelende leden en de training hierop aan te kunnen passen. 

DVV verzoekt dringend VTON te blijven gebruiken. 

Selectietrainers vanaf JO13 krijgen meer de vrijheid om hun eigen trainingsmethodieken te 

gebruiken, aangezien zij gediplomeerd zijn en de opleidingsvisie van DVV dragen. 

In alle gevallen, dient het een voetbaltraining te zijn met leerdoelen, die terug te halen zijn vanuit de 

visie van DVV als beschreven in het JVBP. 

 

GELIJKE KANSEN 
 

GELIJKE KANSEN, trainen 
 

DVV gaat mee in het gelijke kansen project, opgestart in 2018 door de KNVB. We nemen niet alles 

over uit het project, maar wel de aspecten die DVV van belang acht. Dit houdt in dat DVV voor de O8 

en 9 geen selectieteams meer zal opnemen. Er worden echter wel teams ingedeeld op zoveel 
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mogelijk gelijkwaardig niveau t.b.v. de aangeboden competitie door de KNVB. De indeling zal wel 

minder kritisch zijn. Mogelijk breidt dit in de toekomst uit naar een hogere leeftijdsgroep! 

De teams uit deze lichting zullen samen trainen onder leiding van een hoofdtrainer. Ieder lid uit deze 

lichting krijgt dan een gelijkwaardige training. Tijdens de trainingen kan de samenstelling van de 

groepen/teams wijzigen op bijvoorbeeld, fysieke leeftijd (lengte), volledig willekeurig gemixt, op 

geboortemaand enzovoorts. 

Voor de JO10, 11 en 12 streven we er zoveel mogelijk naar de teams gelijktijdig te laten trainen, 

zodat ook hier de mogelijkheid is samen met elkaar te trainen. Ieder team zal minimaal 2 

trainingsmomenten aangeboden krijgen. Tevens streven we er naar het schema zo op te stellen dat 

er met een andere naastgelegen lichting meegetraind kan worden indien dit wenselijk is. Dit geeft de 

mogelijkheid tot extra trainingsmomenten. 

Zoals eerder genoemd zal VTON leidend zijn, zodat ieder team binnen een leeftijdsgroep eenzelfde 

training krijgt aangeboden. Niet VTON-gebonden trainingen dienen gestaafd te zijn op de 

voetbalvisie en leerdoelen van DVV. 

 

GELIJKE KANSEN, speelminuten 
 

DVV stelt als norm dat iedere speler tot en met de O15 evenveel speelminuten krijgt. In de selecties 

van O16/17 en hoger wordt dit verminderd, omwille het mentale aspect te benadrukken. Voor de 

breedteteams O16/17 en hoger hanteert DVV ook evenveel speelminuten. 

Blessures en afwezigheid zullen het aantal speelminuten beïnvloeden. Uiteraard kan het herhalend 

niet opvolgen van regels, wangedrag en mishandeling leiden tot minder speelminuten of zelfs 

schorsing voor een langere periode.  

Afhankelijk van de beschikbare aantallen, worden de teams zo minimaal mogelijk bezet. Dit komt het 

aantal speelminuten ten goede. Daarnaast kan er vanuit andere teams worden geleend, zodat 

spelers meer voetbalminuten kunnen maken. Als spelers worden gevraagd, worden zij geacht moeite 

te doen om mee te doen. Dit bevordert de onderlinge verhoudingen en je bent lid van de vereniging 

in zijn geheel. Je draagt eraan bij om een team te laten functioneren. 

 

TEAMGROOTTE 
 

Tabel; AANTAL SPELERS PER (JEUGD)TEAM 

Spelvorm Team(s) Aantal spelers Selecties 

4x4 O6&7 5 (+1) n.v.t. 

6x6 O8&9 8 (+1) n.v.t. 

6x6 O10 8 (+1) 8 

8x8 O11&12 10(+1) 10 

11x11 O13 t/m 16 14(+1) 14 

11x11 O17 t/m 19 14(+2) 14(+1) 
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Aantallen zijn te allen tijde afhankelijk van de beschikbare spelers (leden) in verhouding tot het 

aantal teams. DVV heeft het streven de teams zo klein mogelijk te houden om zo spelers zoveel 

mogelijk speelminuten te bieden. 

De indeling geschied allereerst op basis van leeftijd. Vervroegd doorschuiven is alleen mogelijk bij 

een exceptioneel talent. De speler moet het talent, de kwaliteiten èn de mentaliteit hebben om bij 

de betere spelers van de bovenliggende selectie mee te kunnen draaien. Dit wordt bepaald door de 

selectietrainer in overleg met VTZ. 

In breedteteams kunnen alleen vervroegde verschuivingen in groepen plaatsvinden als hiermee 

volledige teams kunnen worden samengesteld en een ieder de mogelijkheid te geven te kunnen 

voetballen.  

 

DISPENSATIE 
 

Er kunnen dispensatiespelers aan teams worden toegevoegd. DVV accepteert geen dispensatie in de 

selectieteams, mits dit op de uitzonderingsregel cat. A van de KNVB gestaafd is. Meiden in een 

jongenscompetitie mogen 1 jaar ouder zijn, ook in categorie A en vallen dus niet onder dispensatie. 

In de O8&9 zijn jongens gelijk aan meisjes. 

 

Tabel; Dispensatie per leeftijdsgroep (bron KNVB) 

Spelvorm Leeftijdsgroep Dispensatiespeler Uitzondering 

4x4 O6&7 Geen  

6x6 O8, 9&10 Max. 1 O8&9 meisjes gelijk aan jongens 

8x8 O11&12 Max. 2  

11x11 O13 > Max. 3 Categorie A, dispensatie bij 
uitzondering (zie regels KNVB) 

 

WISSELBELEID 
 

Tabel; BEPALING AANTAL WISSELS (bron KNVB) 

Junioren: Categorie A eredivisie t/m 1e klasse 5 (incl. doelverdediger) 

Junioren: Categorie B 2e klasse en lager 5 + doorwisselen 

Pupillen: Categorie A 1e divisie t/m Hoofdklasse 5 + doorwisselen 

Pupillen: Categorie B 1e klasse en lager onbeperkt doorwisselen 

Meisjes: Categorie B alle klassen onbeperkt doorwisselen 

 

Dit met in achtneming van Gelijke Kansen 
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IN/UITLENEN 
 

Uitgangspunt is het bevorderen van de samenwerking tussen kaderleden, spelers en teams. Door op 

een eenduidige wijze te handelen kan dit op een soepele wijze verlopen en het begrip voor elkaar 

vergroten. We zijn immers een vereniging en doen het samen. 

  

Tabel; INLEENSCHEMA 

 

Insteek; Spelers zoveel mogelijk speelminuten, ontwikkelen en alle teams laten voetballen 

  

Spelers allereerst zoveel mogelijk binnen leeftijdsgroep doorschuiven van breedte naar breedte team 

of van breedte naar selectie. M.u.v. O19 en Senioren. Bijv.; Van JO11-3 naar JO11-2 

Een speler uit breedteteam mag met breedteteam 1 jaar hogere leeftijdsgroep mee. Bijv.; JO9-3 met 

JO10-3, JO13-3 met JO14-4 of MO13 met MO15   

Het niet de bedoeling dat breedteteams vervanging zoeken in de eerste selectieteams van de jongere 

leeftijdscategorie. Bijv.; JO9-1 met JO10-3 

Onderliggende selectie naar bovenliggende selectie voor o.a. meer uitdaging en weerstand bij speler 

met kwaliteit / potentie. Bijv.; JO12-1 met JO13-1, JO15-1 met JO16/17-1 of JO19-2 met JO19-1  

Speler uit hogere klasse met lagere klasse mee laten doen alleen voor "maken minuten / opdoen 

wedstrijdritme" na afwezigheid of blessure. Goedkeuring van VTZ/Coördinator vereist!   

Speler uit hogere klasse met lagere klasse mee laten doen alleen bij uitzondering als niets anders 

voor handen is. Goedkeuring van VTZ/Coördinator vereist!      

Speler uit hogere leeftijdsgroep met lagere leeftijd mee laten doen is niet wenselijk. Alleen als 

bovenstaand niet kan en teams te kunnen laten spelen. Goedkeuring van VTZ/Coördinator vereist! 

Meiden mogen in jongenscompetitie uitkomen in één lagere leeftijdscategorie (ofwel één jaar ouder 

zijn) en gelden dan niet als dispensatie (behalve O8 en 9).      

In categorie A geen dispensatie mogelijk. Bijv.; Niet van JO16 naar JO15-1                                   

Mits een speler vervroegd is doorgeschoven en niet is “vastgespeeld”. Spelers in categorie A met 

meer dan 15 wedstrijden zijn "vastgespeeld", zie regelgeving KNVB  

Inlenen spelers bij tekorten

ONDERBOUW MIDDENBOUW BOVENBOUW    

team JO8-1 JO9-1 JO10-1 JO11-1 JO12-1 JO13-1 JO14-1 JO15-1 JO16-1 JO17-1 JO19-1 HER1

JO8-2 JO9-2 JO10-2 JO11-2 JO12-2 JO13-2 JO14-2 JO15-2 JO16-2 JO17-2 JO19-2 HER2

JO8-3 JO9-3 JO10-3 JO11-3 JO12-3 JO13-3 JO14-3 JO15-3 JO16-3 JO17-3 JO19-3 HER3

JO8-4 JO9-4 JO10-4 JO11-4 JO12-4 JO13-4 JO14-4 JO15-4 JO16-4 JO17-4 JO19-4 HER4

JO8-5 JO9-5 JO10-5 JO11-5 JO12-5 JO19-5 HER5

JO8-6 JO9-6 JO10-6 enz.

O7

O6 MO11-1 MO13-1 MO15-1 MO17-1 MO19-1 VR1

MO13-2 MO15-2 MO17-2 MO19-2 VR2

spelers 8-9 8-9 8-9 10-11 10-11 14-15 14-15 15-16 15-16 15-16 15-16 16

vorm 6x6 6x6 6x6 8x8 8x8 11x11 11x11 11x11 11x11 11x11 11x11 11x11

disp. 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3

In rood, bijvoorbeeld JO15-1 = A-categorie
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Coördinatoren en VTZ (incl. keepers) zijn bepalend in de uiteindelijke keuze. Zij controleren en 

beoordelen de informatie op juistheid. Het bevraagde kader verleend medewerking. Van ouders en 

kinderen wordt dringende medewerking verwacht in belang van de club, het team en de speler(s). 

Met het inlenen wordt ontwikkeling gestimuleerd en geef je een team de kans te voetballen! Je bent 

immers ook lid van een vereniging…  

Er vanuit gaande dat de vragende en de leverende partijen er onderling uitkomen, zou dit alles 

afdoende moeten zijn. De praktijk leert evenwel dat de stand op de ranglijst, de persoonlijke 

voorkeur, een weigerende of half-fitte speler allemaal van invloed kunnen zijn op bovenvermeld. 

Bij eventuele problemen wordt ingegrepen door desbetreffende hoofd VTZ, dan wel bestuurslid 

en/of manager voetbalzaken. Deze zal in overweging nemen wat clubbelang, teambelang of 

individueel belang is. Na overeenstemming wordt de betrokken speler ingelicht. Zou de betrokken 

speler alsnog weigeren, dan zal hij voor dat weekend mogelijk niet meer kunnen uitkomen voor een 

ander team. 

 

Communicatielijnen bij lenen;         
 

Trainer A heeft spelers nodig         

Trainer A informeert VTZ/Coördinator*  VTZ/Coördinator* geeft advies  

Trainer A vraagt trainer B om speler        

Trainer A informeert VTZ/Coördinator*  VTZ/Coördinator* akkoord als anders dan advies 

Trainer B brengt speler op de hoogte         

VTZ/Coördinator*; VTZ voor selectie, Coördinator breedteteam.      

      

Factoren die meewegen bij het inlenen van spelers zijn o.a.; Positie van de speler, niveau, motivatie 

en mentaliteit van de speler, blessures/fitheid, trainingsarbeid, beschikbaar aantal spelers, alle teams 

moeten kunnen voetballen. Tevens zal er gekeken worden of er teams vrij zijn. 

 

Minimaal aantal spelers 
 

Teams kunnen een wedstrijd ingaan met de volgende minimale aantallen spelers; 

Spelvorm Aantal spelers  Aantal wissels normaal     Aantal wissels minimaal 

4x4   4   1-2   0-1    

6x6   6   2-3   0-1    

8x8   8   2-3   0-1    

11x11   11   3-5   1-2 (selectie 2) 
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Er is geen noodzaak om spelers te lenen als het minimaal aantal wissels beschikbaar is. Lenen mag, 

maar moet geen belemmering zijn voor het kunnen spelen van andere teams en de belasting voor de 

speler in kwestie niet teveel is. 

Het maximum is 2 wedstrijden en het maximum aantal speelminuten per wedstrijddag is 2x de 

reguliere speeltijd* in de Onderbouw (t/m O12) en 1,5x de reguliere speeltijd in de Midden- en 

Bovenbouw. *Speeltijd van de categorie waarin de speler normaliter speelt. Tussen de wedstrijden 

dient minimaal 30 minuten rust te zitten voor de speler in kwestie. Toernooien hiervan uitgezonderd. 

De minimale speeltijd van de leenspeler bedraagt één derde van de reguliere speeltijd van de 

betreffende wedstrijd. De minimale speeltijd voor wedstrijden in de A-cat. vanaf O16/17 zijn 

maatwerk voor de leenspeler. 
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REGELS 
 

FAIRPLAY COMMISSIE 
 

DVV heeft een FairPlay-commissie en een FairPlay-beleidsplan en omarmt de gedachte dat iedereen 

in een veilige en gezellige omgeving met heel veel plezier moet kunnen sporten. Iedereen kan bij de 

‘DVV FairPlay- commissie’ melding maken van gedrag dat niet overeenkomt met onderstaande 

gedragsregels. 

Alle zaken die bij de Fair Play commissie aangedragen worden, zullen vertrouwelijk en vanuit de 

geest van onderstaande gedragsregels behandeld worden. Ons advies is: probeer altijd eerst met 

elkaar te praten en samen tot een oplossing te komen. Wacht hier vooral niet mee, als u iets dwars 

zit. Gebruik uw verstand, normen en waarden, die passend zijn bij DVV! 

Onderstaande gedragsregels zijn van toepassing op iedereen die DVV bezoekt! 

Dus niet alleen voor de DVV spelers, maar ook voor DVV kaderleden, mensen die vrijwilligerswerk 

verrichten, ouders en begeleiders, mensen die als supporter komen kijken of het DVV complex om 

welke andere reden dan ook komen bezoeken. 

Grensoverschrijdend gedrag?  Meldplicht! Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan; 

- Vandalisme & Diefstal (zoals vernieling, brandstichting, ontvreemden van goederen) 

- Verbaal geweld (zoals schelden, bedreigen, herhaaldelijk pesten) 

- Fysiek geweld (zoals schoppen, slaan, kopstoot, bespugen) 

- Misbruik van privacy (zoals delen van persoonsgegevens en beeldmateriaal zonder 

toestemming) 

- Seksuele intimidatie en misbruik 

 

Niemand mag wegkijken bij seksueel misbruik in de sport! 

Als je als voetballer/ster binnen DVV geconfronteerd wordt of hoort van een geval van seksuele 

intimidatie of  misbruik, stap dan naar het Bestuur van onze club of naar de binnen onze de 

vereniging aangestelde vertrouwenspersonen! Ook de KNVB mag rechtstreeks benaderd worden : 

Pascal Kamperman tel. 0343-499182 of vcp@knvb.nl. Naast de vertrouwenspersonen is de voorzitter 

het eerste aanspreekpunt over dit onderwerp binnen DVV. Al het overige overschrijdende gedrag 

dient gemeld te worden bij de FairPlay-commissie of bestuur. 

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG) 
 

Binnen DVV willen wij aan alle leden een prettige en veilige omgeving bieden om te voetballen. Voor 

al het kader (trainer/leider/assistenten), dat met minderjarigen in aanmerking komt, geldt dat 

verklaring omtrent gedrag (VOG) dient te worden aangevraagd en afgegeven! DVV biedt hierin 

ondersteuning. 
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ALGEMENE HUISREGELS 
 

Om het gewenste sportklimaat te kunnen waarborgen gelden er binnen de vereniging regels hoe we 

met elkaar om willen gaan en waaraan ieder lid of bezoeker wordt geacht zich te houden. Naast de 

voetbalspelregels van de KNVB hebben we algemene gedragsregels en teamregels. Daarnaast is er in 

dit (jeugd)voetbal beleidsplan vastgelegd hoe we omgaan met voetbalzaken in het algemeen. 

Naast spelers en leden heeft DVV de overtuiging dat supporters ook spelregels hebben, in de basis 

betekent dit:  

- Benader het altijd positief! 

- Neem niet de rol van de coach over! 

- Respecteer het besluit van de scheidsrechter! 

 

Wij geloven dat Voetbal leuker en beter wordt als de supporter positief op zijn omgeving reageert! 

Negatief gedrag richting spelers, wedstrijdleiding en/of vrijwilligers wordt door DVV niet 

geaccepteerd en kan gevolgen hebben voor diegene die dit gedrag vertoont. 

 

GEDRAGSREGELS 
 

DVV staat voor ‘Door Vriendschap Vooruit’. Dit dragen wij onder meer uit met onze kernwaarden: 

Betrokken, Ambitieus en Sportief. Voor alle duidelijkheid en transparantie heeft DVV gedragsregels 

opgesteld. De gedragsregels geven aan welk gedrag bij DVV wenselijk is en dus wat jij van een ander 

mag verwachten en wat de ander van jou mag verwachten! Echter, handel in de aard en met gezond 

verstand van wat hier staat beschreven. Het is zeker geen uitputtende lijst. In het leven en ook in en 

rond het voetbalveld draait het vooral om Respect. De gedragsregels zijn dan ook rondom dit thema 

opgesteld.  

De zeven oranje gedragsregels zijn: 

1. Respect voor jezelf 

Respect opbrengen voor anderen en voor regels en beslissingen begint met respect voor jezelf als 

mens en als lid van de vereniging DVV. Als lid van de vereniging tel je mee. Iedereen heeft het recht 

om zich welkom te voelen binnen de vereniging en met respect te worden behandeld. 

2. Respect voor anderen 

Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld, grove 

beledigingen aan het adres van leden, bezoekers, tegenstanders, scheidsrechters en andere derden 

wordt niet geaccepteerd. (Seksuele) intimidatie en/of discriminatie jegens wie dan ook wordt nooit 

getolereerd. Leden van DVV gedragen zich op ons sportcomplex als gastheer ten opzichte van 

anderen. 

3. Respect voor leden onderling 

Onderlinge communicatie dient te geschieden op basis van openheid en eerlijkheid. Leden 

communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Vanzelfsprekend is het leuk om spelers aan te 



 
20 

moedigen, doe dit op een positieve manier zonder anderen af te kraken of je met de gekozen tactiek 

van de coach te bemoeien. 

4. Respect voor eigen en andermans bezittingen 

Leden van DVV zijn aansprakelijk voor schade door hem of haar aangericht. Tevens zien onze leden 

er op toe dat anderen niet in de kleedkamers en/of op het veld komen, als deze daar niet behoren te 

zijn!  

Ook zien leden, kader, vrijwilligers, maar ook de ouders en andere spelers toe op een juist gedrag in 

de kleedkamer en daarbuiten. Ook behoort het schoon achterlaten van de kleedkamer tot de 

verantwoordelijkheid van het gehele team. Dit alles geldt zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden. Afval 

(waaronder lege flesjes en sigaretten) wordt in de daarvoor geplaatste afvalcontainers gedaan en 

niet op het complex weggegooid. DVV is van mening dat leden van DVV afval ook buiten het complex 

niet weg moeten gooien, maar het afval moeten bewaren totdat zij in de gelegenheid zijn dit in een 

afvalcontainer te gooien. 

5. Respect voor elkaars gezondheid 

Het bewust maken van een overtreding op het veld (ook tijdens trainingen), waarbij lichamelijk letsel 

een gevolg van kan zijn, worden extra bestraft door de FairPlay-commissie. Ook als er een schorsing 

van de KNVB is opgelegd. Iedere overtreding dient dan ook te worden gemeld door kader aan de 

FairPlay-commissie. Leden van DVV zullen de rookverboden in de kleedruimtes en clubgebouw, 

zowel bij thuis als uitwedstrijden respecteren. Tevens is het gebruik van soft- en harddrugs ten 

strengste verboden. Alcoholgebruik onder de 18 wordt niet toegestaan. Verder wordt, vooral bij de 

18+ jeugd, een beperkt alcohol gebruik voorgestaan. 

6. Respect voor de vereniging 

Leden van DVV zullen zich te allen tijde aan de binnen de club geldende regels houden. Ieder 

verenigingslid leeft deze regels na en dient een ander, indien aan de orde, aan te spreken op 

wangedrag. Onder wangedrag wordt verstaan vernieling, geweldpleging, diefstal of andere 

gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten. Tevens dient ongeoorloofd 

gedrag gemeld te worden aan leider, manager of bij een van de bestuursleden, welke passende 

maatregelen zal nemen. Indien jij het passender en makkelijker vindt, mag jij de melding ook direct 

bij de FairPlay-commissie doen. 

7. Respect voor opgelegde sancties 

Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging en/of KNVB opgelegde sanctie naar 

aanleiding van een gepleegde overtreding. In de regel verhaalt de vereniging de door de KNVB 

opgelegde boete en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende lid. 

Als je bij één van de bovenstaand opgestelde regels dit niet zo ervaart, meldt dit bij jouw leider / 

coördinator  en/of bij de Fair Play commissie. Zij zullen , waar nodig in overleg met het Bestuur van 

DVV, zorg dragen voor onderzoek en indien nodig voor passende maatregelen. 
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TEAMREGELS 
 

✓ Meld je TIJDIG aan of af (met REDEN). Dit geldt voor trainingen, wedstrijden. Alle wedstrijden, 

trainingen, wasbeurten en overige info zijn te vinden op www.Teamers.nl / App / Schema. 

Afmeldingen binnen 1 week graag op Teamers / Telefonisch/ App/ per mail afmelden bij het 

kader. Vakantie of lang weekend melden, 3 weken van tevoren (i.v.m. inlenen of verplaatsen 

wedstrijd). 

 

✓ Wees ZUINIG op je eigen spullen, van anderen, die van DVV en ook van de club waar we spelen. 

Zowel op het veld, in de kleedkamers en rond de velden. 

 

✓ We zijn altijd uur / drie kwartier / half uur / anders voor de wedstrijd AANWEZIG op het 

sportcomplex waar wordt gevoetbald. Verzamelen voor ingang van het kleedkamergebouw of bij 

uitwedstrijden Sporthal Triominos (achterzijde) / elders. Ouders/verzorgers zijn zelf 

verantwoordelijk dat hun kind tijdig aanwezig is op de afgesproken plaats. 

 

✓ Nadat de spelers zijn omgekleed, dienen de ouders de kleedkamer te hebben verlaten. Leider en 

trainers hebben dan tijd voor de wedstrijdbespreking en INSTRUCTIES. Tijdens de pauze én direct 

na de wedstrijd geen ouders in de kleedkamer. Het kader en/of door hen aangewezen ouders 

zullen aanwezig zijn voor de veiligheid, controle en hulp. 

 

✓ Na afloop van de (training en) wedstrijden wordt verwacht dat de laatste 2 spelers  de 

kleedkamer aangeveegd en SCHOON achterlaten. Controle volgt door kader of aangewezen 

ouders. 

 

✓ We gaan bij een wedstrijd altijd met het HELE TEAM naar èn van het veld. 

(Breng en haal bij een training de pupil als ouder tijdig naar en van het veld of kleedkamer.) 

 

✓ Houd rekening met WEERSOMSTANDIGHEDEN in vorm van warme of luchtige kleding en 

voldoende drinken/eten. Bij wedstrijden krijg je wat drinken. Je mag voor in de pauze iets te eten 

meenemen, maar geen snoep. 

 

✓ DOUCHEN na wedstrijden is verplicht, na de training wordt dringend verzocht (selectie verplicht). 

Draag voor en na een wedstrijd (of training) je presentatiepak. Hierin niet trainen! 

 

✓ Aanwezigheid van de ouder(s) bij de wedstrijd (of training), wordt erg op prijs gesteld. Wees 

BEHULPZAAM bij het uitvoeren van teamtaken, als veld uitzetten/opruimen, vlaggen, wassen, 

drinken halen, ontvangst tegenstander e.d. 

 

✓ Positief AANMOEDIGEN bij de wedstrijd mag zeker, maar laat het COACHEN aan de leiding over. 

Het is niet toegestaan om naast het goal te coachen dan wel aan te moedigen of tussen twee 

uitgezette pupillenvelden in te gaan staan. Neem gepaste afstand aan de lange zijde van het 

(speel)veld. Coachvakken zijn voor het kader. Bij veldomheining blijf je achter de hekken. 

 

http://www.teamers.nl/
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✓ Geef leider en trainer de ruimte om met de kinderen te werken. Zij bepalen hoe er wordt 

gespeeld/getraind. Zijn er opmerkingen, problemen of vragen, neem dan zeker CONTACT op na 

een wedstrijd of training. 

 

✓ Natuurlijk verwachten we inzet. Speel pittig, maar op de bal.  Een assist is net zo belangrijk als 

een doelpunt, we doen het SAMEN! Bedank je teamgenoot voor zijn assist. 

 

✓ Scheenbeschermers zijn verplicht. Als je deze niet bij je hebt, kun je niet meedoen. Dit is in het 

belang van de eigen veiligheid  én (indien van toepassing) recht van vergoeding van verzekeraar. 

 

✓ LUISTER goed naar wat de leider/trainer te vertellen heeft.  Zij doen dit positief, vrijwillig en 

willen jullie iets te leren zodat het voetballen nog leuker wordt. ACCEPTEER hun beslissing! 

 

✓ Heb RESPECT voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter. Geef elkaar een hand voor en 

na de wedstrijd of een overtreding (ook als is er niet veel aan de hand is). De scheidsrechter 

heeft altijd gelijk! 

 

Het niet opvolgen van de regels kan gevolgen hebben. Dit kan zijn in de vorm van speeltijd, maar nog 

veel belangrijker, acceptatie binnen de spelersgroep. Het is immers een teamsport! Tevens kan het 

leiden tot schorsing of zelfs einde lidmaatschap. 

 

COMMUNICATIE 
 

De communicatie bij alle teams loopt via de teammanager/leider. Hij/zij heeft de communicatie met 

de Coördinator. Voor de selectie is het aanspreekpunt altijd de hoofdtrainer van het team. Hij/zij 

mag deze taak overdragen aan een teammanager/leider, maar niet voor voetbaltechnische zaken. 

Binnen het team is het advies zoveel mogelijk met elkaar (spelers - ouders - kader) te communiceren 

en problemen of andere zaken te bespreken. Komt men er niet uit dan kan men zich richten tot de 

coördinator of de vertrouwenspersoon indien nodig. Als noodzakelijk wordt de hoofdcoördinator 

erbij betrokken of een bestuurslid. In een aantal gevallen zal FairPlay Commissie worden 

ingeschakeld. 

DVV verzoekt haar kader vooraf aan het seizoen de regels te delen, bij voorkeur in de vorm van een 

informatieavond, mede ook ter kennismaking en opening van het seizoen. 

Uiteraard voorziet DVV in de communicatie via de website en andere sociale media-kanalen. 

Daarnaast is omtrent voetbalzaken/wedstrijdzaken via voetbal.nl alles te vinden over reguliere 

beker- en competitiewedstrijden. Deze worden beheerd door de KNVB en zijn altijd leidend, mits 

door de teammanager nadrukkelijk anders gecommuniceerd. 
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SELECTIETEAMS 
 

DVV kent geen selectieteams voor O8 & O9! Wel wordt in deze categorie gekeken naar kwaliteiten 

van de speler(s). DVV heeft hier redenen voor. Gelijkwaardigheid in niveau zorgt voor het meeste 

spelplezier tijdens wedstrijden. De KNVB kent een competitie indeling in klassen, waarvoor wij als 

club de teams op niveau moeten inschatten en opgeven. 

Het eerste jaar dat DVV selectievoetbal kent is vanaf O10. Gezien het aantal spelers bij de 

verschillende spelvormen toeneemt, starten we ook vanaf O10 met 2 selectieteams per 

leeftijdsgroep, afhankelijk van het aantal teams. Vanaf de spelvorm 11x11 is er 1 selectie tot de O19. 

Voor meisjesvoetbal is er ook sprake van selectie. Dit zal per seizoen worden bekeken voor de 

categorieën MO13, 15, 17, en MO19 

 

Tabel aantal selectieteams 

Leeftijdsgroep Spelvorm Selectieteams Als Anders 

O10 6x6 2 >3 teams 1 

O11&12 8x8 2 >3 teams 1 

O13 t/m 17 11x11 1 >1 team 1 

O19 11x11 2 3 of meer teams 1 

Sen 11x11 2  1 

 

SELECTIEBELEID 
 

EXTERNE SCOUTING 
 

Met ingang van het seizoen 2019-2020 heeft voetbalvereniging DVV besloten geen externe scouting 

meer toe te staan voor spelers tot en met de leeftijdscategorie O10.  

DVV is van mening dat de kinderen tot en met deze leeftijdstijdsgroep moeten voetballen in hun 

eigen omgeving. Tevens vinden wij dat het scouten van jonge kinderen leidt tot veel onrust bij de 

kinderen alsmede de ouders. Wij vragen ons ook ten zeerste af of het scouten van deze jonge 

kinderen leidt tot het gewenste resultaat voor de BVO's en bovenal de kinderen zelf. 

Talentherkenning is één, talent ontwikkelen is twee! De kinderen in deze leeftijdscategorie zijn ook 

nog erg wisselvallig in hun prestaties. 

Scouts zijn uiteraard altijd welkom op ons complex en dienen zich te melden bij het 

wedstrijdsecretariaat en de betreffende VTZ-er. Er zal echter geen informatie meer worden verstrekt 

van kinderen t/m O10 en stage-activiteiten voor hen worden niet meer gehonoreerd. Een 

uitzondering wordt gemaakt in de 2e seizoenshelft voor de spelers van O10, die het opvolgende 

seizoen over gaan naar de O11. 

Voor alle leeftijden in de jeugd staan wij het niet toe om rechtstreeks kinderen, trainer(s), 

ouder(s)/verzorger(s) of derden te benaderen in het kader van scouting, alvorens de betreffende 
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VTZ-er van DVV op de hoogte is gebracht en hiervoor toestemming geeft. Ook niet buiten het 

complex van DVV! 

DVV vraagt begrip voor deze keuze èn vraagt de BVO hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij gaan uit 

van een sportieve en respectvolle samenwerking! 

 

INTERNE SCOUTING & BEOORDELING 
 

Minimaal 2x per jaar wordt er door alle (selectie)trainers een beoordeling gemaakt, uiterlijk in de 

winterstop en richting het einde van het seizoen. Deze vormen de basis voor de teamindeling voor 

het opvolgende seizoen. 

Er wordt gekeken naar de technische kwaliteiten van de speler, de tactische vaardigheden, de fysieke 

gesteldheid en de mentale aspecten. Zie in Visie o.b.v. Meulensteen/KNVB . Leeftijdskenmerken 

worden hierin ook meegenomen. 

Tijdens de trainingen en wedstrijden worden spelers bekeken door interne scouts. Dit zijn o.a. 

coördinatoren, VTZ, aangewezen interne scouts en de hoofd- en selectietrainers hebben de taak om 

bij andere teams te scouten. 

Naar aanleiding van de beoordelingen en de input van de interne scouting zullen er na de winterstop, 

meetrainblokken plaatsvinden, waarin spelers mee kunnen draaien bij een ander team. De interne 

scouting gaat door tot en met het moment van indelen om zo lang en breed mogelijk te kunnen 

beoordelen. 

 

INDELEN 
 

Op basis van geboortejaar 
 

De KNVB en ook DVV zet in op leeftijdsgebonden voetbal. Het geboortejaar is de basis van indelen. 

Het geboortejaar loopt van 1 januari tot en met 31 dec, een seizoensjaar loopt van augustus tot en 

met juni. De leeftijd die je hebt in het geboortejaar is leidend voor het seizoensjaar. Ben je 

bijvoorbeeld geboren op 30-dec-2006, dan ben je in seizoen 2019-2020 een speler van O14. Ben je 

geboren op 05-jan-2005 dan ben je in seizoen 2019-2020 een O15 speler. 

Bij het meisjesvoetbal kennen we nog geen even leeftijdscategorie. Hier is alleen nog een oneven 

leeftijdscategorie, O13, 15, 17 en 19. Hier geldt het dus per 2 jaar. 

Als DVV kunnen we ervoor kiezen om spelers dispensatie te verlenen. Dit houdt in dat je een jaar 

ouder bent en toestemming krijgt/hebt van de vereniging en de KNVB. Voor de informatie en regels 

zie dispensatie. Een andere uitzondering die kan doen besluiten om af te wijken, is als er bij de 

indeling geen volle teams gemaakt kunnen worden. Leeftijdsgroepen kunnen dan gecombineerd 

worden om de leden te kunnen laten spelen. 
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Voetbalkwaliteiten 
 

Binnen de leeftijdsgroepen wordt per speler gekeken naar de voetbalkwaliteiten. Dit is meer dan aan 

alleen het voetbal zelf. Zie zoals eerder beschreven Visie o.b.v. Meulensteen/KNVB 

Ook wordt er gekeken naar de potentie van de speler. Belangrijke aspecten hierin zijn; hoe lang 

voetbalt de speler, hoe wordt de oefenstof opgepakt (leergierig), op welk niveau wordt er gespeeld, 

vroeg- of laatrijp en inzet/motivatie. 

Uiteraard komen de eigenlijke voetbalkwaliteiten ruimschoots aan bod. Een aantal voorbeelden: 

Technische voetbalvaardigheden; o.a. Dribbelen en Drijven, Passen en Trappen, Aannemen, 

Passeren, Koppen, Scoren, Balveroveren enz. . 

Tactiek; o.a. Inzicht met en zonder bal (ruimte zien, inspelen, vrijlopen, ruimte maken), Aanvallen, 

Verdedigen en Omschakelen, Drukzetten wanneer en hoe enz. .  

Fysiek; o.a. Lichaamsbouw, (start)Snelheid, Motoriek, Duelkracht, Handelingssnelheid enz. . 

Mentaal; o.a. Coachbaar, Trainingsarbeid, Omgaan met tegenslag, Wedstrijdinstelling, Acceptatie 

beslissingen kader/wedstrijdleiding enz. . 

 

Doorschuiven uitzonderlijke Talenten 
 

Een uitzonderlijk talent kenmerkt zich in onze ogen als een speler alle vier de voetbalkwaliteiten 

bezit, hierin uitblinkt in zijn leeftijdscategorie, zijn ontwikkeling hier stagneert en de speler mee kan 

draaien bij de bovenste helft van team dat “ouder” is. VTZ bepaalt of de speler doorschuift en geldt 

alleen voor selectieteams. 

 

Selectie 
 

Selecties worden ingedeeld door VTZ en de selectietrainer. De selectie wordt altijd eerder ingedeeld, 

dan de breedteteams. De hoofdcoördinator is ook betrokken bij de indeling, evenals de 

keeperscoördinator en eventueel de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep. Zij zijn 

adviserend richting VTZ en de selectietrainer. 

 

Breedteteams 
 

Nadat de selectieteams zijn ingedeeld, worden de overgebleven jeugdleden ingedeeld in de 

zogenoemde breedteteams. De coördinator van de leeftijdsgroep zal een voorindeling maken o.b.v. 

de verkregen beoordelingen en interne scouting. Deze wordt besproken met de kaderleden op een 

indelingsavond. Kaderleden hebben zo hun inspraak bij het indelen. 
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Meiden bij jongens / Meidenteams 
 

DVV kent ook meidenvoetbal in de jeugd. Afhankelijk van het aanbod, kan er een MO11 (meiden 

onder 11) worden opgezet. Vanaf de MO13 biedt DVV normaliter de meidencompetities aan. De 

leeftijden daaronder spelen de meisjes mee in de reguliere JO-competities. Dit zal zijn tot en met 

JO11 of 12, afhankelijk van de keuze van de speelster. 

DVV adviseert de (talentvolle) meiden zolang mogelijk ofwel t/m JO12 bij de jongens te blijven 

voetballen. Talentvolle meiden die kiezen voor doorstroom naar JO13, worden alleen ingedeeld in 

een selectieteam, vanzelfsprekend bij voldoende kwaliteit. Dit wordt bepaalt door VTZ en de 

selectietrainer. Binnen de meidentak wordt er tevens gericht gekeken naar talentvolle speelsters om 

deze te kunnen betrekken bij een team in een hogeren lichting. 

 

Kader 
 

Na het indelen van de breedteteams zal gekeken worden of ieder team kader tot zijn beschikking 

heeft. Het kader van een team bestaat uit de functies; trainer, assistent trainer, teammanager/leider 

of een combinatie hiervan. Daarnaast zal er bij 11x11 voetbal een assistent scheidsrechter geleverd 

moeten worden. Indien er geen scheidsrechter of spelbegeleider op een wedstrijd wordt ingepland, 

dient men dit zelf te verzorgen. Om kader te ontzorgen zijn er voor ouders verplichte teamtaken. 

 

Algemeen 
 

DVV streeft erna om de teams voor de overschrijfdatum van de KNVB bekend te maken. Bij het 

indelen zijn wij altijd afhankelijk van het aantal leden. Daar waar jeugdleden na de indeling besluiten 

op te zeggen, kan het in het ergste geval voorkomen dat we een herindeling moeten maken. 

Opzeggen dus graag voor 1 juni in het lopende seizoen. 

 

Terugplaatsen, verplaatsen of toevoegen van een speler 
 

Gedurende het seizoen kunnen door wisselende omstandigheden (blessures, schorsingen, motivatie, 

prestatie, enz.) uiteraard incidentele mutaties in (selectie)teams plaatsvinden. 

Het uit de teams verplaatsen, terugzetten dan wel toevoegen van een speler aan een ander team 

geschiedt (voor alle leeftijdsgroepen) alleen na akkoord van de VTZ/Coördinator en slechts na goede 

onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen. 

In de Onderbouw komt het vaker voor dat er nieuwe spelers worden toegevoegd, omdat zij 

gedurende het seizoen lid worden. Middels proeftrainingen wordt een passend team gezocht door 

de coördinator, rekening houden met indelingscriteria en beschikbare plaatsen in een team. 

Terugplaatsen kan een gevolg zijn van (herhaaldelijke) schorsing(en), motivatie- of 

gedragsproblemen, een blessure ofwel op eigen aanvraag van de speler. 
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Doorschuiven van spelers (na de winterstop) 
 

Het incidenteel doorschuiven van een (selectie)speler naar een hoger team kan plaatsvinden na de 

winterstop. In eerste instantie zal dit gaan om het meetrainen, 1x in de week (de eerste training van 

de week), terwijl betrokken speler bij het “eigen” team blijft spelen. Als de situatie daar om vraagt 

(clubbelang-teambelang-individueel belang) kan de overgang definitief worden.   

Bij uitzondering kan er eerder (mogelijk definitief) doorgeschoven worden. Te denken valt dan aan:  

• Een spelerstekort bij een (selectie)team 

• Het dienen van het clubbelang door een selectieteam (tijdelijk) te versterken en zodoende 

de doelstelling te kunnen realiseren  

• Een dusdanige ontwikkeling van een speler dat er sprake moet zijn van een vervroegde 

doorstroming om de individuele ontwikkeling niet te remmen  

Doorschuiven van spelers geschiedt te allen tijde in overleg met de desbetreffende (selectie)trainer 

hoofdcoördinator, VTZ en slechts na goede onderbouwing en communicatie naar alle andere 

betrokkenen (zoals trainers, leiders, ouders/verzorgers).  

Betreffende spelers worden regulier besproken in het technisch overleg rond de winterstop. Het is 

aan de trainers van de (selectie)teams om dit te communiceren en aan te geven welke spelers 

hiervoor in aanmerking komen. Dit gebeurt op basis van beoordeling en de spelersrapporten of 

andere signalen vanuit voetbaltechnisch oogpunt. 
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PER LEEFTIJDSGROEP 
 

Er zijn een aantal facetten, die per leeftijdsgroep worden benaderd bij DVV. We hebben het dan over 

leeftijdskenmerken, voetbaldoelstellingen, spelprincipes, aandacht en coaching. In de bijlagen zijn 

deze aspecten opgenomen als document per leeftijdsgroep. Deze leeftijdsgroepen zijn; 

O8 t/m 10 

O11 t/m 12 

O13 t/m 16 

O17 t/m 19 

Voor de O6 & 7 leeftijd hanteren we algemeen het principe Spelplezier en Balvaardigheid. Voor de 

O6 is er geen competitie. O7 kent een vrije onderlinge competitie met omliggende verenigingen, die 

wordt ondersteund door de KNVB. 

 

LEEFTIJDSKENMERKEN 
 

DVV kent in het jeugdvoetbal een leeftijdsgebonden indeling. Als vereniging draaien we daarbij mee 

op aangeboden competities van de KNVB. Bij de leeftijden horen ook leeftijdsspecifieke kenmerken 

waarmee men rekening dient te houden. 

Om  te komen tot een optimale training is het goed te weten wat de specifieke kenmerken zijn die 

behoren bij een  bepaalde leeftijd. Door het herkennen van  deze  kenmerken, kun je op de juiste 

wijze hiermee om gaan en kan frustratie worden voorkomen bij zowel trainer als speler. In de huidige 

maatschappij  is een kind mondiger/vrijer (zeker bij een bepaalde leeftijd 14-18 jr). De omgang en 

begeleiding van jeugdspelers dient hier op aangepast te zijn. Dit uit zich in duidelijkheid en discipline, 

maar ook een stukje persoonlijke belangstelling is hierbij zeker aan de orde. 

 

VOETBALDOELSTELLINGEN 
 

DVV wil in de opleiding gericht werken aan voetbaldoelstellingen. De voetbaldoelstellingen worden 

per leeftijdsgroep aangeboden, getraind en doorontwikkeld. De doelstellingen worden door VTON 

ondersteunt. Trainers dienen de doelstellingen te volgen, omdat VTZ hierin een leerlijn heeft 

vastgelegd van de allerjongsten tot en met het eerste team. Tevens zijn deze doelstellingen 

gekoppeld aan de spelprincipes die DVV hanteert in haar visie & opleiding. 

 

SPELPRINCIPES 
 

Spelprincipes zijn algemene uitgangspunten die telkens terugkeren. Spelprincipes geven de spelers 

houvast in iedere situatie, maar bieden ook vrijheid en laten ruimte voor creativiteit. Hoe DVV wil 
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voetballen en ‘wat’ er moet gebeuren staat vast (de spelprincipes). Deze vormen het geraamte van 

de speelwijze van DVV in geheel. 

De spelprincipes worden van af de O8 aangeboden. Ze zijn afgestemd op de leeftijdskenmerken en 

worden per leeftijdsgroep uitgebreid. Op deze wijze leiden wij volwaardige voetbalspelers op. 

 

AANDACHT VOOR & COACHING 
 

Vanuit de doelstellingen en spelprincipes dient er aandacht gegeven te worden aan diverse 

voetbalhandelingen gekoppeld aan de leeftijdskenmerken. Hierbij hoort ook een manier van 

coachen. Dit dient ten alle tijden te gebeuren vanuit positiviteit of wel Positief Coachen! In de 

coaching hou je rekening met de leeftijdsgroep, visie van DVV en gedragsregels. Stem de woordkeuze 

af op de leeftijdsgroep en houdt geen lange tactische besprekingen. Kader wordt waar nodig 

aangesproken op niet handhaven van positief coachen en zij kunnen waar nodig ten alle tijden bij 

een coördinator of VTZ terecht voor vragen en hulp. 

 

TRAININGSMOMENTEN 
 

DVV biedt haar jeugd altijd de mogelijkheid om twee keer per week te trainen. Daarnaast is het 

sjabloon van het trainingsschema zodanig ingezet dat er een derde trainingsmogelijkheid is. Dit kan 

of door een training mee te doen bij een hoger gelegen leeftijdsgroep (selecties) of door een 

periodiek geplande extra (techniek)training. 

Daar waar kader niet op de gewenste trainingstijden van het sjabloon trainingsschema kunnen 

trainen, zal gekeken worden naar een passende oplossing. Incidenteel kan deze oplossing er toe 

leiden dat de trainingsmogelijkheden en faciliteiten hierdoor minder worden. 

 

WEDSTRIJDEN 
 

Alle teams, behalve O6, doen mee in een competitie. Daarnaast zullen de teams, indien tijdig 

compleet, voorafgaand aan de najaarscompetitie het seizoen starten met bekervoetbal. We streven 

naar 25 wedstrijdmomenten in het jaar, maar zijn natuurlijk afhankelijk van de competitie-indeling 

en van andere verenigingen. Kader kan aanvullend oefenwedstrijden plannen of deelnemen aan 

toernooien. 

 

SPELVORMEN EN SPELREGELS 
 

We kennen in het (jeugd)voetbal diverse spelvormen. De spelvormen bij jongere jeugd worden 

afgewerkt op kleinere wedstrijdvelden. Het uitgangspunt van de KNVB hierin is; Meer balcontacten, 

meer aanvallen, meer scoren, meer verdedigen, meer duels en meer omschakelen. Kortom meer 

voetbalplezier. We kennen een 4-tal spelvormen. 
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Tabel spelvormen 

Leeftijdsgroep Spelvorm Veldgrootte l x b Aantal spelers Grootte goal l x b 

O7 (O6) 4x4 30 x 20 mtr 4 zonder keeper 3 x 1 mtr 

O8, 9 en 10 6x6 42,5 x 30 mtr 6 incl. keeper 5 x 2 mtr 

O11 en 12 (MO13*) 8x8 64 x 42,5 mtr 8 incl. keeper 5 x 2 mtr 

O13 en hoger 11x11 100 x 64 mtr** 11 incl. keeper 7,32 x 2,44 mtr 
* bij de MO13 kan er gekozen worden voor 8x8-voetbal    **minimale afmeting wedstrijdveld 

 

Bij deze spelvormen behoren uiteraard spelregels. De spelregels worden door de KNVB bepaalt en 

zijn te vinden op de site van de KNVB; https://www.knvb.nl/assist/assist-

bestuurders/wedstrijdzaken/spelregels 

 

Spelregelbewijs 
 

Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB 

tijdens seizoen 2014/’15 het spelregelbewijs ingevoerd. Door het behalen van het spelregelbewijs 

zijn meer voetballers beter op de hoogte van de regels, begrijpen en accepteren zij waarom bepaalde 

beslissingen worden genomen en kunnen zij de regels ook beter toepassen tijdens het spel.  

Voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder is het verplicht om het spelregelbewijs te halen. Een 

speler heeft tot en met de start van het nieuwe seizoen in september de tijd om het te halen. Als 

leden het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen niet voetballen. 

De verenigingen kunnen via Sportlink Club de activatiegegevens van de spelers en speelsters inzien 

en toesturen. Hiermee kunnen de leden hun account activeren via Voetbalmasterz en starten met 

het behalen van hun spelregelbewijs. 

De verantwoordelijkheid ligt bij de vereniging. In Sportlink vind men het overzicht van de spelers die 

het Spelregelbewijs dit jaar moeten halen. De vereniging zelf is verantwoordelijk dat de betreffende 

speler het Spelregelbewijs heeft gehaald voor de start van het nieuwe seizoen, in september 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/spelregels
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/spelregels
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ALGEMENE ZAKEN & BIJLAGEN 
 

VRIJWILLGERS BIJ TEAM 
 

DVV benadrukt dat de functies op een team echt belangrijk zijn. Iemand die traint en iemand die de 

administratieve zaken en communicatie oppakt, zijn een must voor het team. Ofwel een trainer 

en/of leider. Een combi is ook mogelijk.  Zij zijn uiteraard vrijgesteld van de teamtaken. Daarnaast 

worden zij volledig ondersteunt door de coördinator & Opleidingen. Trainersmateriaal wordt 

verzorgd en trainingsstof (de oefeningen) wordt aangeboden via de VTON app. Daarnaast vinden er 

train-de-trainer-sessies plaats en kun je een (KNVB-)cursus volgen, aangeboden door DVV. Ook zijn er 

de nodige extra’s voor deze vrijwilligers. 

Ieder team is verplicht een leider te leveren. Hij/zij is aanspreekpunt van het team. Geen leider is 

geen wedstrijden spelen. Natuurlijk is er ook een trainer nodig, geen trainer is uiteraard geen 

trainen. Daar waar zich geen leider en/of trainer aanmeld vanuit het team, zal er door de coördinator 

een schema gemaakt worden, waar op toerbeurt iedere ouder/verzorger een week verantwoordelijk 

is voor een team. Ruilen kan in onderling overleg door de ouders zelf. DVV zal een uiterste 

inspanning doen om een trainer/ouder op de groep te krijgen. Daarnaast kunnen er stagiaires 

worden toegevoegd als deze beschikbaar zijn. DVV werkt samen met diverse middelbare scholen en 

sportopleidingen. Over het algemeen zijn de selecties van een trainer/coach voorzien. 

(Vrijwilligers)Functies voor team; 

• (Hoofd)Trainer, traint en coacht 

• Assistent trainer, ondersteunt of vervangt trainer 

• Leider, aanspreekpunt team 

• Assistent scheidsrechter, grensrechter (vanaf O13 11x11) 

• Verzorger (1e teams bovenbouw) 

 

TEAMTAKEN 
 

Naast vrijwilligersfuncties voor een team zijn er de teamtaken, verplichte taken die iedereen kan 

doen. Teamtaken; 

o Gastheer/vrouw; heet tegenstander welkom, wijst kleedkamer/veld, koffiemuntjes trainers 

o Veldheer/vrouw; Zet goals klaar, plaatst petjes/hoedjes, cornervlaggen 

o Wassen, wasschema voor tenues en trainhesjes 

o Rijden, rijschema  

o Verslaggever; Schrijft verhalen voor site/clubblad (geen noodzaak, maar leuk voor het team) 

o Begeleider activiteiten, Sinterklaas, Bingo, Grote Clubactie, seizoenafsluiting, teampot enz. 

o Zaaldienst draaien 

o After service; verzorgt limonade/thee in pauze/na wedstrijd, schone kleedkamer, blad retour 

o Hulpverlening; BHV/EHBO (aan te melden bij EHBO) 

o Assistent scheidsrechter, grensrechter (als niet vast) 

o Scheidsrechter of spelbegeleider als deze niet is ingepland 

o Assisteren bij training of wedstrijd als nodig 
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BIJLAGEN KENMERKEN PER LEEFTIJDSGROEP (bron; KNVB) 
 

Leeftijdskenmerken JO8 (en lager) 
 

1. Wil spelen. Het is niet zijn doel zichzelf te ontwikkelen tot voetballer. Maak overal een 

spelletje van, ook van het opruimen van de spullen. 

2. Heeft weinig geduld. Hij wil bewegen, niet luisteren. Geef korte, precieze instructies. 

Bombardeer hem niet met informatie. 

3. Is snel afgeleid. Hij kan zich maar kort richten op eenzelfde activiteit. Varieer, een 

spanningsboog van tien minuten is al lang. Drijft er een luchtballon over, dan is de bal niet 

interessant meer. Ga erbij liggen en geniet mee. 

4. Is gericht op zichzelf. Een jonge O8-speler is zijn kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en 

kan alles op zichzelf betrekken. Ik en de wereld. Verwar dit egocentrisme niet met egoïsme. 

Het is een natuurlijk ontwikkelingsproces en gaat vanzelf over. 

5. Wil de bal hebben. Het motto is: ik en de bal. Wedstrijdjes draaien twee keer twintig 

minuten om dat ene ding. Eenmaal in balbezit, blijkt het voor sommigen toch nog heel lastig 

om de bal bij zich te houden. Voor anderen is de bal al meer een middel om doelpunten te 

maken of om kansen te creëren. 

6. Werkt niet samen. Soms lijken ze dat even te doen, maar schijn bedriegt. Als je goed kijkt, zie 

je dat ze tegelijkertijd dezelfde dingen doen – onafhankelijk van elkaar. Bij sommige O9-

spelers zie je de eerste tekenen van bewust samenspel. 

7. Zet veel aanwijzingen niet om in daden. Complexe aanwijzingen zoals ‘standbeen naast de 

bal, opendraaien na de balaanname’, snapt hij niet. Doe alles voor. Hij is visueel ingesteld en 

leert een nieuwe beweging het snelst door nabootsing van idolen of hun trainer. Laat zien 

hoe je de bal kunt passen met de binnenkant van de voet, en vertel dan waar je het 

standbeen kunt plaatsen en hoe je de bal kunt raken. 

8. Leert door te herhalen. Hij wil niet steeds iets nieuws proberen. Hij heeft succes én uitdaging 

nodig, het moet lukken én soms mislukken. 

9. Krijgt graag aandacht. Laat hem zijn vaardigheden voordoen en gebruik dit als (positief) 

voorbeeld bij een uitleg. Help elke speler in zijn eigen tempo. 

10. Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. 

Bouw een structuur waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor verandering. O9-

spelers wennen pas na enkele weken aan een nieuwe vorm. 

 

Leeftijdskenmerken JO9 t/m JO10 
 

1. Is enthousiast en ongeduldig. Hij wil bewegen, niet luisteren. Geef korte, precieze 

instructies. Bombardeer hem niet met informatie. 
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2. Heeft een grote speldrang. Deze pupillen voetballen om het plezier. Spelenderwijs krijgen ze 

een grotere handigheid met en zonder de bal. 

3. Doet graag na. Hij is visueel ingesteld en leert een nieuwe beweging het snelst door 

nabootsing. Doe alles voor. 

4. Leert door te herhalen. Hij wil niet steeds iets nieuws proberen. Hij heeft succes én uitdaging 

nodig, het moet kunnen lukken én soms mislukken. 

5. Krijgt graag aandacht. Laat hem zijn vaardigheden voordoen en gebruik ze als voorbeeld bij 

een uitleg. 

6. Heeft veel verbeelding. Laat deze pupillen experimenteren, moedig creativiteit aan, gebruik 

hun ideeën om de trainingen leuk te maken. Zorg wel voor structuur. 

7. Kan veel doen in weinig tijd. Hij spant zich graag intens in om zich te kunnen uitleven. Laat 

hem veel voetballen. 

8. Kent ook fysieke grenzen. Bij extreme temperaturen vertonen deze pupillen symptomen van 

onderkoeling en oververhitting. Zelf overschatten ze zich hierin. Laat ze handschoenen en 

mutsen dragen. Let op dat er genoeg wordt gedronken. 

9. Geeft zijn mening. Vraag na afloop van elke training aan de pupillen wat ze er wel en niet 

leuk aan vinden en waarom. Maar niet na elke oefening een hoorcollege. 

10. Is doelgericht. Het maken van doelpunten en het voorkomen van tegendoelpunten betekent 

veel voor deze kinderen. Laat dit in alle oefen- en partijvormen terugkomen. Geef duidelijk 

aan hoe beide partijen kunnen scoren. 

11. Wil wat meer samenwerken. Hij ziet steeds meer het mogelijk gunstige effect in van het 

overspelen naar een speler die er beter voor staat. Moedig hem hiertoe aan door “te laten 

kijken”. Pingelen heeft nog de grootste drang.  

12. Is prestatiegericht. Geef bij elke oefen- en partijvorm aan hoe er punten kunnen worden 

gehaald of wat de beloning is. 

13. Heeft een zwart-wit zelfbeeld. Zorg voor positieve feedback om het zelfvertrouwen op te 

bouwen. Kinderen moeten zich succesvol voelen om dingen te willen herhalen. Bouw op 

succesvolle pogingen. 

14. Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. 

Bouw een structuur waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor verbeteringen en 

veranderingen. 

15. Heeft een sterk gevoel van rechtvaardigheid. Alle kinderen houden ervan als dingen eerlijk 

zijn. Stel hoge verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat persoonlijke situaties 

en humeur geen effect hebben op je gedrag. 

 

Leeftijdskenmerken JO11 t/m JO12 
 

1. Geeft graag zijn mening. Hij wordt zich meer bewust van de eigen kwaliteiten in verhouding 

tot die van medespelers en uit meer kritiek. Pas op met vergelijkingen onderling. Stel 
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niemand als negatief voorbeeld. Ook jij kunt onder vuur komen liggen. Vraag de pupillen na 

afloop van elke training wat ze er wel en niet leuk aan vinden en waarom. 

2. Speelt steeds liever op een vaste positie. Dat geeft hem een gevoel van veiligheid. Gun hem 

dat, maar rouleer af en toe nog door hem bijvoorbeeld één linie te laten opschuiven. 

3. Krijgt graag individuele aandacht. Laat hem zijn vaardigheden voordoen aan de groep en 

gebruik ze als voorbeeld bij een uitleg. Praat afzonderlijk met deze pupillen, trap even een 

balletje. 

4. Stelt hoge eisen aan zichzelf. De onzekerheid over eigen prestaties neemt toe. Tegelijk 

spiegelen deze jongeren zich aan onbereikbare, beroemde idolen. Geef positieve feedback 

op concrete acties voor meer zelfvertrouwen. Kinderen moeten zich succesvol voelen om 

dingen te willen herhalen en dingen uit te proberen. Bouw op succesvolle pogingen. 

5. Wil meer samenwerken. Het team wordt belangrijker. Spelers tonen graag 

verantwoordelijkheid. Houd ze voor dat door goed samenwerken succes mogelijk is. 

6. Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. 

Stel continuïteit centraal, met ruimte voor verbeteringen en veranderingen. 

7. Is doelgericht. Het scoren van doelpunten en het voorkomen van tegendoelpunten betekent 

nog veel voor deze pupillen. Laat dit in alle oefen- en partijvormen voorkomen. Geef steeds 

duidelijk aan hoe beide partijen kunnen scoren, hoe er punten kunnen worden gehaald en 

zorg ervoor dat de stand wordt bijgehouden. 

8. Is wedstrijdgericht. Hij kan wedstrijdgericht trainen en complexe voetbalsituaties overzien. 

Bied veel partijvormen aan. 

9. Heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Alle kinderen houden ervan als dingen eerlijk 

zijn. Stel hoge verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat persoonlijke situaties 

en humeur geen effect hebben op je gedrag. 

 

Leeftijdskenmerken JO13 
 

1. Komt langzaamaan in de groeispurt. De coördinatie van 12-jarigen wordt houterig door 

snelle lichaamsgroei. Houd rekening met beperkte belastbaarheid. 

2. Geeft graag zijn mening. Hij wordt zich meer bewust van de eigen kwaliteiten in verhouding 

tot die van medespelers en uit meer kritiek. Pas op met vergelijkingen onderling. Stel 

niemand als negatief voorbeeld. Ook jij kunt onder vuur komen liggen. Vraag de pupillen na 

afloop van elke training wat ze er wel en niet leuk aan vinden en waarom. 

3. Speelt steeds liever op een vaste positie. Dat geeft hem een gevoel van veiligheid. Gun hem 

dat, maar rouleer af en toe nog door hem bijvoorbeeld één linie te laten opschuiven. 

4. Krijgt graag individuele aandacht. Laat hem zijn vaardigheden voordoen aan de groep en 

gebruik ze als voorbeeld bij een uitleg. Praat afzonderlijk met deze pupillen, trap even een 

balletje. 

5. Stelt hoge eisen aan zichzelf. De onzekerheid over eigen prestaties neemt toe. Tegelijk 

spiegelen deze jongeren zich aan onbereikbare, beroemde idolen. Geef positieve feedback 

op concrete acties voor meer zelfvertrouwen. Kinderen moeten zich succesvol voelen om 

dingen te willen herhalen en dingen uit te proberen. Bouw op succesvolle pogingen. 
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6. Wil samenwerken. Het team wordt belangrijker. Spelers tonen graag verantwoordelijkheid. 

Houd ze voor dat door goed samenwerken succes mogelijk is. 

7. Heeft behoefte aan routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen door in de training. 

Stel continuïteit centraal, met ruimte voor verbeteringen en veranderingen. 

8. Is doelgericht. Het scoren van doelpunten en het voorkomen van tegendoelpunten betekent 

nog veel voor deze pupillen. Laat dit in alle oefen- en partijvormen voorkomen. Geef steeds 

duidelijk aan hoe beide partijen kunnen scoren, hoe er punten kunnen worden gehaald en 

zorg ervoor dat de stand wordt bijgehouden. 

9. Is wedstrijdgericht. Hij kan wedstrijdgericht trainen en complexe voetbalsituaties overzien. 

Bied veel partijvormen aan. 

10. Heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Alle kinderen houden ervan als dingen eerlijk 

zijn. Stel hoge verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat persoonlijke situaties 

en humeur geen effect hebben op je gedrag. 

 

Leeftijdskenmerken JO14 t/m JO15 
 

1. De groeispurt gooit alles in de war. Meest in het oog springende ontwikkeling bij o14/o15-

spelers is de versnelde lichaamsgroei – en bijkomende verwarring. Enkele ‘late’ spelers 

genieten nog even van hun ideale lichaamsverhouding en probleemloze coördinatie, maar 

intussen kijken zij op tegen medespelers die in korte tijd groter en krachtiger worden. Op 

hun beurt merken die vroegbloeiers dat ze onhandiger met de bal zijn geworden. Daarbij 

komen de puistjes, haar op bepaalde plekken en, dodelijk in de kleedkamer, overmatige 

tepelvorming bij sommige jongens. 

2. Kritiek en zelfkritiek. Bij de O14/O15-spelers neemt de (reeds aanwezige) kritiek op de eigen 

prestatie verder toe, alsmede de kritiek op anderen. Het vermogen tot onafhankelijk 

oordelen groeit, een meer doordachte, eigen mening ontwikkelt zich. ‘Coach, we moeten 

echt eens met drie spitsen spelen, we hebben er de spelers voor.’ 

3. Verantwoordelijkheid. Spiegelden spelers zich als O13-speler nog in hoge mate aan idolen 

aan de top, nu vergelijken ze zich meer realistisch met medespelers. Tekenen van 

volwassenheid dienen zich aan. Er ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel, ze houden meer 

rekening met anderen. 

4. Eigen basistaken. De toegenomen zelfkritiek en verantwoordelijkheid uiten zich in de 

toegewijde manier waarop O14/O15 spelers zich storten op de basistaken die behoren bij 

hun posities in het veld. Taken worden onderling ook beter verdeeld. Twee of drie 

verdedigers houden zich niet zo vaak meer bezig met dezelfde aanvaller van de tegenpartij. 

5. Leerdoel: afstemming tussen taken. Leerden O13-speler welke taken bij welke positie horen, 

O14/O15 spelers stemmen die taken onderling beter af. Niet alleen binnen een linie, maar 

ook tussen de linies. Blijf op deze leerdoelen coachen, wees niet te veel bezig met winnen en 

presteren. Concentreer je op het leerproces waarin zij zich individueel bevinden. Pas vanaf 

O17 mag je verwachten dat ze teamprestaties leveren. 
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Leeftijdskenmerken JO16 t/m JO17 
 

1. Explosieve lichaamsgroei. Meisjes zijn rond hun vijftiende uitgegroeid, jongens groeien in de 

lengte nog even door. Ook worden ze breder nu, maar niet altijd sterker. Ze ervaren minder 

controle over hun ledematen. Daarbij puberen ze volop. Ze kunnen lusteloos zijn, onredelijk, 

humeurig. Wel is voor jongens winnen belangrijker dan ooit. Meisjes kunnen winst en verlies 

beter relativeren; 

2. Navelstaren en vergelijken. O16/O17-spelers vergelijken zichzelf constant met hun 

omgeving. In de kleedkamer schamen sommigen zich voor hun lichaam. Vooral in teams 

waar presteren erg belangrijk is, kunnen spelers hun belangstelling voor voetbal kwijtraken. 

Zorg voor een veilige omgeving voor iedereen. Voor de onopvallende speler, maar vergeet 

ook de grote mond niet – zijn gedrag is een uiting van onzekerheid. Help ze nieuwe 

betekenissen te vinden. Op het veld, rond het team of op de club. 

3. Fanatisme en overmoed. O16/O17-spelers willen zichzelf bewijzen. Het tempo op het veld 

ligt plotseling zeer hoog en er wordt overdreven scherp gedekt. Onbesuisde slidings, 

misplaatste trap buitenkantje voet, explosieve reacties op een beslissing van de scheids. 

Iedereen schreeuwt. We moeten elkaar toch coachen? Kortom: chaos. Wees duidelijk en 

consequent in hetgeen jij op en rond het veld toestaat. Kanaliseer oplaaiende emoties en 

haal oververhitte spelers tijdig naar de kant. 

4. Teamspelers. O16/O17-spelers wagen zich vaak aan acties die voor het team weinig 

rendement hebben. Help ze zo dat hun individuele mogelijkheden meer gaan opleveren. Bij 

spelers in deze leeftijd is het besef van teamtaken, taken per linie en van elke positie 

inmiddels op hoofdlijnen aanwezig. Het afstemmen van taken is aan de orde gekomen bij de 

O15. Nu gaat het erom dat spelers hun handelingen op elkaar afstemmen en dat dit bijdraagt 

aan het winnen van de wedstrijd. Je hoeft in je coaching dan ook niet meer in 

algemeenheden te blijven hangen, je mag man en paard noemen – zolang iedereen zich in de 

groep maar veilig voelt. Controleer dit regelmatig in je persoonlijke contacten met spelers. 

5. Leerdoel: Leren presteren. O17-spelers gaan ‘leren’ winnen. Leerden ze bij de O8 t/m O12 

zonder die prestatiedruk 6 tegen 6 en 8 tegen 8 te spelen en bij de O13 en O15 11 tegen 11 – 

vanaf nu leren ze als team te presteren. Vanuit elf posities en bijhorende taken streven 

spelers meer dan voorheen gezamenlijk een doel na. Je begeleidt ze hierin, door ze te leren 

hoe ze als team op dezelfde wijze kenmerkende spelsituaties kunnen interpreteren en daar 

adequaat op kunnen reageren. Met nog vijftien minuten te gaan staan we met 1-0 voor. Hoe 

gaan we hiermee om? 

 

Leeftijdskenmerken JO18 t/m JO19 
 

1. Mannelijkheid. Zijn O17 nog jongens, O18/O19 komen op je over als mannen. Ze zijn breder, 

atletischer en ook geestelijk zijn ze evenwichtiger. Dit komt hun spel ten goede. In kleine 

ruimtes zijn ze beter bestand tegen druk en ze hebben meer overzicht over het spel. 

2. Geestelijk evenwicht. O18/O19-spelers zijn nog geen volleerde voetballers, maar het is nog 

slechts een kwestie van rijpen. Alles wat hen tot nu toe is aangereikt, moet alleen nog op de 

juiste plek vallen. De onrust die zo kenmerkend is voor O17-spelers maakt nu plaats voor een 
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meer beheerst optreden. Er ontstaat een zekere zelfcontrole. Gebeurtenissen binnen het 

team en opstootjes op het veld worden zakelijker benaderd. 

3. Volwassen gesprekspartners. O18/O19-spelers gaan op niveau het debat met je aan. Is jouw 

seizoensdoel met ‘dit materiaal’ handhaving in de competitie als middenmoter? Daar zijn ze 

het niet mee eens. ‘Trainer, wij willen kampioen worden. We gaan drie, desnoods vier keer 

per week serieus trainen, we gaan aanvallend spelen én al onze spelers zijn bereid om op de 

bank te zitten. Elke zaterdag spelen we met de beste elf.’ Jij gunt liever iedereen evenveel 

speeltijd. Wat nu? Is hun voornemen niet te ambitieus voor dit team? Botst het met het 

recreatieve karakter van de club? Nee. Het leren winnen van de wedstrijd hoort bij het 

jeugdvoetballeerproces. Dat is nu belangrijker dan het clubbeleid. 

4. Keuzes maken. O18/O19-spelers kiezen tussen uitgaan of op tijd naar bed, tussen voetbal als 

sociaal gebeuren of als prestatiesport, tussen de O19-2 en O19-1? Kiezen ze voor een 

selectieteam en belanden ze op de bank? Wringt dat met een kindvriendelijk beleid waar 

elke speler evenveel kansen verdient? Dat hoeft niet. Het onderscheid zit in de O19-spelers 

zelf. Het wekt bij hem juist wrevel als niet de beste spelers worden opgesteld. Hoe dan om te 

gaan met de nummers 12 tot en met 15? Die zijn even belangrijk als de basisspelers. Geef ze 

serieuze speeltijd, prikkel bankzitters en hun concurrenten op de training, beloon bijzondere 

inzet met een basisplaats. 

5. Leerdoel: Leren winnen van de wedstrijd. De O18/O19-speler kiest er nu ook voor gericht te 

trainen op de specifieke taken die bij zijn positie en linie in het veld horen. Hij wordt 

specialist en gaat alle relevante voetbalhandelingen beheersen die bij zijn positie op het veld 

horen. Hij beschikt over het vereiste spelinzicht en kan doelgericht communiceren met 

medespelers. Hij leert in dienst van het team en het doel te spelen. 
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BIJLAGEN SPELPRINCIPES PER LEEFTIJDSGROEP 

 

Spelprincipes O8 t/m 10 
 

Aanvallen: 

1. Iedereen is betrokken > of de bal willen hebben of ruimte maken voor een ander; We staan 
niet stil!  

2. Met elkaar maken we het veld groot in de lengte en de breedte. 
3. We proberen de bal zoveel mogelijk over de grond te spelen om kansen te creëren > een 

doelgerichte lange bal is slechts een middel en geen uitvlucht. 
 

Belangrijk in deze leeftijdscategorie: 

• Doelgericht leren handelen > technische vaardigheden aanleren. 

• Simpele gedragsvaardigheden aanleren. 
 

Hoe gaan we de gewenste manier van spelen/gedrag trainbaar maken: 

➢ de VTON manier van opleiden is leidend in het opleidingstraject, en alle trainers zullen hier 
zoveel mogelijk gebruik van moeten maken. 

 

Aandachtspunten: 

A. Geen moeilijke tactische praatjes houden. 
B. Stimuleren/Complimenteren. 
C. Acties maken. 
D. Vrijlopen. 
E. Dribbelen. 
F. Passeren. 

 

Volgens welke gewenste veldbezetting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

N.B. Omdat het spel klein en dynamisch is zal het lastig worden om dit te blijven controleren. Als je 

de mogelijkheid ziet om dit te stimuleren probeer dan 2 spelers achterin, 1 speler op het midden en 

2 spelers voorin te houden. 

Coachmomenten: 

• Stimuleren/Complimenteren. 

• Manier van vrijlopen aangeven om de bal te kunnen krijgen. 

• Passeeracties aangeven - eerder - later – met meer snelheid > als de actie mislukt stimuleren 
om het nog een keer te proberen > als de actie lukt complimenteren.  

 

Verdedigen: 

1. Iedereen is betrokken > of de bal nu in de buurt is of niet: Iedereen doet mee! 
2. Met elkaar maken we het veld zo compact/klein mogelijk. 
3. Alles aan doen om de bal af te willen pakken en doelpunten voorkomen!  
 

Belangrijk in deze leeftijdscategorie: 

• Doelgericht leren handelen > niet opgeven als de bal verloren wordt.  

• Simpele gedragsvaardigheden aanleren. 
 

Aandachtspunten: 

A. Geen moeilijke tactische praatjes houden. 
B. Stimuleren/Complimenteren. 
C. Ballen afpakken. 
D. Meelopen/Meehelpen. 

 

Volgens welke gewenste veldbezetting: 
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N.B. Omdat het spel klein en dynamisch is zal het lastig worden om dit te blijven controleren. Als je 

de mogelijkheid ziet om dit te stimuleren probeer dan 2 spelers achterin, 1 speler op het midden en 

2 spelers voorin te houden met als doel om de as dicht te houden.  

Coachmomenten: 

• Stimuleren/Complimenteren. 

• Manier van drukzetten aangeven om de bal te kunnen veroveren. 

• Manier van duelleren aangeven - eerder - later – manier waarop > als de actie mislukt 
stimuleren om het nog een keer te proberen > als de actie lukt complimenteren.  

 

Spelprincipes O11 t/m 12 
 

Aanvallen: 

1. Iedereen is betrokken > of de bal willen hebben of ruimte maken voor een ander; We staan 
niet stil!  

2. Met elkaar maken we het veld groot in de lengte en de breedte. 
3. We proberen de bal zoveel mogelijk over de grond te spelen om kansen te creëren > een 

doelgerichte lange bal is slechts een middel en geen uitvlucht. 
4. Na het geven van een pass, ben je direct weer onderweg om te helpen. 
5. We proberen zoveel mogelijk 1:1 en 2:1 situaties te creëren en uit te spelen door snel 

positiespel en van kanten te wisselen ofwel het spel verleggen.  
 

Belangrijk in deze leeftijdscategorie: 

• Doelgericht leren handelen > technische vaardigheden aanleren. 

• Gedrags- en mentale vaardigheden aanleren. 

• Leren samen spelen en samenwerken.  
 

Hoe gaan we de gewenste manier van spelen/gedrag trainbaar maken: 

➢ de VTON manier van opleiden is leidend in het opleidingstraject, en alle trainers zullen hier 
zoveel mogelijk gebruik van moeten maken. 

➢ In de positie- en partijspelen zullen de gewenste spelprincipes behandeld moeten worden. 
 

Aandachtspunten: 

A. Geen moeilijke tactische praatjes houden. 
B. Stimuleren/Complimenteren. 
C. Acties maken. 
D. Vrijlopen. 
E. Dribbelen. 
F. Passeren. 
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Volgens welke gewenste veldbezetting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Omdat het spel klein en dynamisch is zal het lastig worden om dit te blijven controleren. Als je 

de mogelijkheid ziet om dit te stimuleren probeer dan 3 spelers achterin, 1 speler op het midden en 

3 spelers voorin te houden. 

Coachmomenten: 

• Stimuleren/Complimenteren. 

• Manier van vrijlopen aangeven om de bal te kunnen krijgen. 

• Passeeracties aangeven - eerder - later – met meer snelheid > als de actie mislukt stimuleren 
om het nog een keer te proberen > als de actie lukt complimenteren.  

 

Verdedigen: 

1. Iedereen is betrokken > of de bal nu in de buurt is of niet: Iedereen doet mee! 
2. Met elkaar maken we het veld zo compact/klein mogelijk. 
3. We spelen met uitzondering van situaties dicht bij onze eigen goal altijd in de zone > We 

kiezen zoveel mogelijk positie tussen de bal en onze eigen goal. 
4. De as van het veld is van ons en door ons ten alle tijden bezet. 
5. Balverplaatsing is teamverplaatsing. 
6. Alles aan doen om de bal af te willen pakken en doelpunten voorkomen! Sliding is daarin het 

laatste redmiddel.  
 

Belangrijk in deze leeftijdscategorie: 

• Doelgericht leren handelen > niet opgeven als de bal verloren wordt  

• Gedrags- en mentale vaardigheden aanleren. 
 

Aandachtspunten: 

A. Geen moeilijke tactische praatjes houden. 
B. Stimuleren/Complimenteren. 
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C. Ballen afpakken. 
D. Meelopen/Meehelpen. 

 

Volgens welke gewenste veldbezetting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Omdat het spel klein en dynamisch is zal het lastig worden om dit te blijven controleren. Als je 

de mogelijkheid ziet om dit te stimuleren probeer dan 3 spelers achterin, 1 speler op het midden en 

3 spelers voorin te houden met als doel om de as dicht te houden en de opbouw v/d tegenpartij over 

de zijkant te dwingen. 

Coachmomenten: 

• Stimuleren/Complimenteren. 

• Manier van drukzetten aangeven om de bal te kunnen veroveren. 

• Manier van duelleren aangeven - eerder - later – manier waarop > als de actie mislukt 
stimuleren om het nog een keer te proberen > als de actie lukt complimenteren.  

 

Spelprincipes O13 t/m O15 
 

Aanvallen: 

1. Hoog/zuinig baltempo > snel spelen v/d bal en niet (onnodig) mee gaan lopen. > kantwissel 

2. Een overtal creëren rondom de bal met als doel om vooruit te spelen. 

3. Zoeken naar 3e man situaties > speler(s) overslaan 3e man eronder. 

4. Zorgen voor diepte in het spel (niet allemaal naar de bal toespelen) > ruimte achter 

verdediging bespelen. 

5. Positiewisselingen > dynamisch spelen > organisatie bewaken. 

Belangrijk in deze leeftijdscategorie: 

• Wedstrijd(11:11) rijpheid. 
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• Leren spelen vanuit een basistaak > afstemmen basistaken binnen het team. 

• Gedrags- en mentale vaardigheden aanleren. 
 

Hoe gaan we de gewenste manier van spelen/gedrag trainbaar maken: 

➢ De selectietrainers zijn vrij om hun eigen training samen te stellen daarin dienen wel de 
gewenste spelprincipes binnen de opleiding van DVV leidend te zijn. (positie- en partijspelen)  

➢ De trainers van de breedteteams moeten 1 v/d de 2 trainingen in de week gebruik maken 
van de VTON de 2e training mogen ze naar eigen inzicht invullen > moet wel een 
voetbaltraining zijn (plezierig en uitdagend).  

 

Aandachtspunten: 

A. Simpele tactische uitleg geven gericht op de technische vaardigheden en de gewenste 
spelprincipes. 

B. Stimuleren/Complimenteren. 
 

Volgens welke gewenste veldbezetting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Speelwijze hangt af van de kwaliteit in de groep. Toch streven we naar aanvallend en verzorgd 

voetbal (BB) en pressievoetbal (BBT). Het flexibele 4:3:3 systeem is daarbij niet heilig maar wel 

ideaal. Er kan een ander spelsysteem gehanteerd worden, maar ook hierin zullen de gewenste 

spelprincipes leidend moeten zijn. 

 

Coachmomenten: 

• Bewaken/aansturen van de gewenste spelprincipes > individu . 
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• Bewaken/aansturen van de gewenste spelprincipes > team. 

• Manier van opbouwen aangeven (hoe en op welk gedeelte van het speelveld) om tot een 
goede aanvalsopzet te komen. 

• Manier van vrijlopen aangeven - eerder - later – manier waarop > als de actie mislukt 
stimuleren om het nog een keer te proberen > als de actie lukt complimenteren.  

• Gedrags- en mentale vaardigheden.  
 

Verdedigen: 

1. Compact blijven spelen > aansluiten, terugsluiten en kantelen. > als team meebewegen 

met de bal. 

2. As bezet houden > opbouw tegenstander naar de zijkant dwingen/houden. 

3. Ruimtes verdedigen i.p.v. de tegenstander. 

4. Zoveel mogelijk 2:1 situaties creëren > dubbelen > rugdekking verzorgen. 

5. Bij “kort staan” dan vooruit verdedigen en waar nodig doordekken. 

 

Volgens welke gewenste veldbezetting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Speelwijze hangt af van de kwaliteit in de groep. Toch streven we naar aanvallend en verzorgd 

voetbal (BB) en pressievoetbal (BBT). Het flexibele 4:3:3 systeem is daarbij niet heilig maar wel 

ideaal. Er kan een ander spelsysteem gehanteerd worden, maar ook hierin zullen de gewenste 

spelprincipes leidend moeten zijn.  

 

Coachmomenten: 

• Bewaken/aansturen van de gewenste spelprincipes > individu . 



 
45 

• Bewaken/aansturen van de gewenste spelprincipes > team. 

• Manier van drukzetten aangeven (hoe en op welk gedeelte van het speelveld) om de bal te 
kunnen veroveren. 

• Manier van duelleren aangeven - eerder - later – manier waarop > als de actie mislukt 
stimuleren om het nog een keer te proberen > als de actie lukt complimenteren.  

• Gedrags- en mentale vaardigheden.  
 

Omschakeling BB > BBT: 

1. Bij balverlies en klein staan direct druk op de bal zetten > dichts bijstaande speler zet druk op 

de bal en doet dat net zo lang totdat de tegenstander de bal afspeelt > iedereen meedoen > 

kettingreactie. 

2. Bij balverlies en groot staan spel ophouden (zoveel mogelijk diepte eruit halen) en eigen 

organisatie herstellen.  

 

Omschakeling BBT > BB: 

1. Altijd diepte maken nadat we de bal veroverd hebben (liefst iig 2 spelers) > bal niet krijgen = 

afhaken > daarna evt. andere spelers voor diepte zorgen. 

2. Zorgen voor bb tenzij je direct (m.b.v. 1e punt) een counter kunt plaatsen > diep kijken en 

voorwaarden creëren. 

   

Dode spelmomenten verdedigend: 

1. Organisatie (volgens afspraken) snel regelen > voorkomen snel nemen vrije trap tegenpartij. 

 

Dode spelmomenten aanvallend: 

2. Corners en vrije trappen rond 16 metergebied tegenstander > nemen d.m.v. vooraf 

besproken en getrainde variaties. 

3. Snel nemen > afhankelijk van verloop en stand wedstrijd. 

 

Spelprincipes O16 t/m O19 
 

Aanvallen: 

1. Hoog/zuinig baltempo > snel spelen v/d bal en niet (onnodig) mee gaan lopen. > kantwissel 

2. Een overtal creëren rondom de bal met als doel om vooruit te spelen. 

3. Zoeken naar 3e man situaties > speler(s) overslaan 3e man eronder. 

4. Zorgen voor diepte in het spel (niet allemaal naar de bal toespelen). > ruimte achter de 

verdediging bespelen. 

5. Positiewisselingen > dynamisch spelen > organisatie bewaken. 

 

Belangrijk in deze leeftijdscategorie: 

• Competitie rijpheid. 

• Spelen en presteren als team. 



 
46 

• Gedrags- en mentale vaardigheden aanleren. 

 

Hoe gaan we de gewenste manier van spelen/gedrag trainbaar maken: 

➢ De selectietrainers zijn vrij om hun eigen training samen te stellen daarin dienen wel de 

gewenste spelprincipes binnen de opleiding van DVV leidend te zijn. (positie- en partijspelen)  

➢ De trainers van de breedteteams kunnen nog altijd gebruik maken van VTON maar zijn vrij 

hun eigen training samen te stellen het moet echter wel een voetbaltraining zijn (plezierig en 

uitdagend).  

 

Aandachtspunten: 

A. Uitgebreide tactische uitleg geven gericht op de technische vaardigheden en de gewenste 

spelprincipes. 

B. Stimuleren/Complimenteren. 

 

Volgens welke gewenste veldbezetting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Speelwijze hangt af van de kwaliteit in de groep. Toch streven we naar aanvallend en verzorgd 

voetbal (BB) en pressievoetbal (BBT). Het flexibele 4:3:3 systeem is daarbij niet heilig maar wel 

ideaal. Er kan een ander spelsysteem gehanteerd worden, maar ook hierin zullen de gewenste 

spelprincipes leidend moeten zijn.  
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Coachmomenten: 

• Bewaken/aansturen van de gewenste spelprincipes > individu . 

• Bewaken/aansturen van de gewenste spelprincipes > team. 

• Manier van opbouwen aangeven (hoe en op welk gedeelte van het speelveld) om tot een 

goede aanvalsopzet te komen. 

• Manier van vrijlopen aangeven - eerder - later – manier waarop > als de actie mislukt 

stimuleren om het nog een keer te proberen > als de actie lukt complimenteren.  

• Gedrags- en mentale vaardigheden.  

 

Verdedigen: 

1. Compact blijven spelen > aansluiten, terugsluiten en kantelen. > als team meebewegen 

met de bal. 

2. As bezet houden > opbouw tegenstander naar de zijkant dwingen/houden. 

3. Ruimtes verdedigen i.p.v. de tegenstander. 

4. Zoveel mogelijk 2:1 situaties creëren > dubbelen > rugdekking verzorgen. 

5. Bij “kort staan” dan vooruit verdedigen en waar nodig doordekken. 

 

Volgens welke gewenste veldbezetting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Speelwijze hangt af van de kwaliteit in de groep. Toch streven we naar aanvallend en verzorgd 

voetbal (BB) en pressievoetbal (BBT). Het flexibele 4:3:3 systeem is daarbij niet heilig maar wel 

ideaal. Er kan een ander spelsysteem gehanteerd worden, maar ook hierin zullen de gewenste 

spelprincipes leidend moeten zijn.  
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Coachmomenten: 

• Bewaken/aansturen van de gewenste spelprincipes > individu . 

• Bewaken/aansturen van de gewenste spelprincipes > team. 

• Gedrags- en mentale vaardigheden.  

• Manier van drukzetten aangeven(hoe en op welk gedeelte van het speelveld) om de bal te 

kunnen veroveren. 

• Manier van duelleren aangeven - eerder - later – manier waarop > als de actie mislukt 

stimuleren om het nog een keer te proberen > als de actie lukt complimenteren.  

 

Omschakeling BB > BBT: 

1. Bij balverlies en klein staan direct druk op de bal zetten > dichts bijstaande speler zet druk op 

de bal en doet dat net zo lang totdat de tegenstander de bal afspeelt > iedereen meedoen > 

kettingreactie. 

2. Bij balverlies en groot staan spel ophouden (zoveel mogelijk diepte eruit halen) en eigen 

organisatie herstellen.  

 

Omschakeling BBT > BB: 

1. Altijd diepte maken nadat we de bal veroverd hebben (liefst iig 2 spelers) > bal niet krijgen = 

afhaken > daarna evt. andere spelers voor diepte zorgen. 

2. Zorgen voor bb tenzij je direct (m.b.v. 1e punt) een counter kunt plaatsen > diep kijken en 

voorwaarden creëren. 

   

Dode spelmomenten verdedigend: 

1. Organisatie (volgens afspraken) snel regelen > voorkomen snel nemen vrije trap 

tegenpartij. 

 

Dode spelmomenten aanvallend: 

1. Corners en vrije trappen rond 16 metergebied tegenstander > nemen d.m.v. vooraf 

besproken en getrainde variaties. 

2. Snel nemen > afhankelijk van verloop en stand wedstrijd. 
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FUNCTIEPROFIELEN VOETBALZAKEN 
 

Voor de diverse functies binnen DVV zijn functieprofielen opgezet. Dit met als doel dat de taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk zijn en voor iedereen inzichtelijk. Dit maakt ook de communicatie 

makkelijker en weet men snel met wie hij/zij contact op kan nemen. 

Voor alle vrijwilligersfuncties geldt dat de normen en waarden van de club dienen te worden 

uitgedragen, uitgevoerd, bewaakt en nageleefd. Voor een aantal functies binnen voetbalzaken ligt 

hier tevens een nadruk op. 

Er zijn diverse functies te combineren en in de praktijk wordt dit ook gedaan. Voor de volledigheid 

vermelden wij dat dan ook de combinatie van de profielen dan vanzelfsprekend is. In grote lijnen; 

 

Bestuur Voetbalzaken 
Is onderdeel van het dagelijks bestuur van DVV Duiven en eindverantwoordelijk voor alle zaken 

omtrent het voetbal in het algemeen en budgetverantwoordelijk. Legt verantwoording af aan het 

bestuur en de leden (ALV) 

Manager Voetbalzaken 
Is eindverantwoordelijk voor alle voetbal technische zaken en de uitvoering daarvan, evenals de 

Opleidingen. Is aanspreekpunt voor trainers, VTZ/Coördinatoren en bestuur. Legt verantwoording af 

aan bestuur voetbalzaken. 

Hoofd Voetbal technische zaken (VTZ) Leeftijdsgroep 
Is verantwoordelijk voor alle voetbal technische zaken en de uitvoering daarvan binnen de 

leeftijdscategorie. Is aanspreekpunt voor de selectietrainers binnen de leeftijdscategorie en waar 

nodig de coördinator en overige trainers. Legt verantwoording af aan manager voetbalzaken. 

Hoofdcoördinator 
Is verantwoordelijk voor alle informatie richting de teams, algemene voetbal zaken en de uitvoering 

daarvan. Heeft een ambassadeurfunctie voor de club en fungeert als aanspreekpunt van de 

coördinatoren, VTZ en commissies en waar nodig spelers, ouders en kader. Legt verantwoording af 

aan bestuur voetbalzaken en is onderdeel van VTZ. 

Coördinator Leeftijdsgroep 
Is verantwoordelijk voor alle informatie richting de teams, algemene voetbal zaken en de uitvoering 

daarvan binnen de leeftijdsgroep. Heeft aan ambassadeurfunctie voor de club en fungeert als 

aanspreekpunt van de teammanager/leider (of ander kader), hoofdcoördinator en waar nodig 

spelers en ouders. Legt verantwoording af aan de hoofdcoördinator. 

Hoofd/Selectietrainer 
Is verantwoordelijk voor de selectie en het kader en draagt in de training en speelwijze de visie uit 

van DVV. Doet de coaching en verricht naast teamwerkzaamheden taken uit als scouting en 

ondersteuning breedteteams. Is aanspreekpunt voor VTZ, ouders en teamleden. Legt 

verantwoording af aan VTZ van de leeftijdscategorie. 
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Trainer 
Is verantwoordelijk voor het breedteteam en draagt in de training de visie uit van DVV. Is 

aanspreekpunt voor de coördinator en teamleden. Legt verantwoording af aan coördinator van de 

leeftijdscategorie. 

Assisitent trainer 
Ondersteunt de trainer in zijn/haar taken. 

Coach 
Is verantwoordelijk voor team en het uitdragen en uitvoering van de speelwijze vanuit de visie van 

DVV. Is aanspreekpunt voor de coördinator en teamleden. Legt verantwoording af aan coördinator 

van de leeftijdscategorie. 

Teammanager/Leider 
Is verantwoordelijk voor het team en het uitdragen en bewaken van de visie van DVV omtrent 

gedragsregels normen en waarden. Verzorgt de administratieve taken van het team. Is 

aanspreekpunt voor de coördinator, ouders, teamleden en de tegenstander. Legt verantwoording af 

aan coördinator van de leeftijdscategorie. 


