
1

Jeugdplan
2017 - 2020



2

1. Inleiding 3
2.   Visie, doelstelling en bewaker jeugdplan 4
2.1 faciliteiten 4
3.  Structuur jeugdafdeling 5
3.1  Jeugdcommissie 6
3.2  Technisch jeugdkader 9
3.3  Begeleidingskader 11
4.  Selecteren jeugdspelers 14
4.1  Selectieprocedure  14
4.2  Selectie/recreatie teamverdeling 16
4.3  Selectiecriteria 16
5. Doorstromen jeugdspelers 17
5.1 Doorstroming binnen jeugdopleiding 17
5.2 Doorstroming senioren 19
6.  Speelwijze EFC 20
6.1  Onderbouw 20
6.2 Bovenbouw 20
7.  Trainers 22
7.1 Onderbouw 22
7.2 Bovenbouw 22
7.3 Gewenste trainers 23

8. Omgang met wisselspelers 24
8.1 Onderbouw 24
8.2 Eerste selectieteams bovenbouw 24
8.3 Lagere selectieteams en recreatieteams bovenbouw 24
9. Discipline 25
10 Bijlagen 27
Bijlage 1 Uitgangspunten jeugdopleiding 
per leeftijdscategorie 28
JO7 | jeugd t/m 6 jaar 28
J08 | jeugd t/m 7 jaar 29
JO10 | jeugd t/m 9 jaar 30
JO11 & JO12 | jeugd t/m 11 jaar 33
J015 | jeugd t/m 14 jaar 36
J017 | jeugd t/m 16 jaar 40
J019 | jeugd t/m 18 jaar 44
Bijlage 2 Omgang met jongeren / spelers(sters) 49

JEUGDPLAN EFC 2017-2020 INHOUDSOPGAVE



3

 1. INLEIDING
We willen allemaal het beste voor onze kinderen. Het beoefenen van een sport is daarbij  belangrijk in het welzijn van onze jeugd. Het 
bieden van een veilige omgeving, waarin de kinderen  met normen en waarden leren omgaan met winnen en verliezen,  staat bij de EFC 
jeugd hoog in het vaandel. Ca. 400 kinderen zijn  bij EFC  twee of driemaal per week op sportpark de Dieprijt actief met voetbal bezig.
Om alles in goede banen te leiden en daarnaast ook kwalitatief goed en aantrekkelijk voetbal te kunnen leveren heeft EFC reeds een 
aantal jaren een Jeugdplan. Dit plan dient als basis voor zowel organisatorische als voetbal technische aspecten van het aansturen van 
zowel de Jeugd Commissie alsmede het Jeugd Kader binnen onze vereniging.
Ik ben dan ook zeer verheugd met het resultaat van de meest recente aanpassingen en vernieuwde inzichten verwoord in dit nieuwe 
plan wat door input van vele vrijwilligers tot stand is gekomen . 

Frans van der Heijden
Voorzitter Jeugdcommissie EFC

Dit jeugdplan is tot stand gekomen op initiatief van Jacques Rombouts (voormalig jeugdvoorzitter) 
en Frans van der Heijden (huidige voorzitter). Sem Geenen heeft dit uiteindelijk uitgevoerd. 
De toonaangevende personen bij EFC hebben door middel van interviews inspraak gehad in de beleidsvoering zoals onderstaand 
beschreven. Onenigheden zijn in vergaderingen besproken zodat er een duidelijk en breed gedragen beleid is ontstaan. 

Dit jeugdplan is de handleiding voor de jeugd van EFC en zal door zowel de Voorzitter (organisatorisch) en Hoofd jeugdopleiding (tech-
nisch) worden uitgevoerd.
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2.   VISIE, DOELSTELLING EN BEWAKER JEUGDPLAN
Visie
Zorgdragen voor optimaal voetbalplezier voor alle jeugdleden, 
rekening houdend met hun individuele mogelijkheden en wen-
sen. Vormgeving hiervan geschiedt door structurele begeleiding, 
zowel op sociaal als op voetbaltechnisch vlak. 
Zo creëren we enthousiasme en de bereidheid om er altijd te zijn 
voor de club. Waardering voor trainers en leiders is hierin ook erg 
belangrijk. 
Op basis van een heldere voetbalvisie, de jongens iets bijbren-
gen om het niveau van de selectie op peil te houden. Hierin staat 
het individu altijd voorop. Realisme en stabiliteit zijn sleutel-
woorden. Met andere woorden: “Veel plezier met attractief, leuk, 
verzorgd voetbal.”

Doelstelling
Dit jeugdplan heeft als doel een duidelijke structuur aan te 
brengen binnen de organisatie van de jeugdopleiding. Daar-
naast biedt het plan duidelijke richtlijnen voor het maken van 
beslissingen op technisch vlak binnen de opleiding. De jeugdaf-
deling (jeugdcommissie en jeugdkader) zal voorafgaand aan 
elk seizoen doelen formuleren voor het nieuwe seizoen. Hier-
mee creëren we bepaalde speerpunten waar iedereen binnen 
de jeugd mee aan de slag kan.

Bewaker
De jeugdcommissie is bewaker van het jeugdplan en is ver-
antwoordelijk voor het up-to-date brengen van het plan. De 
houdbaarheidsdatum is vastgesteld op 4 jaar (2017-2020). De 
voorzitter van de jeugdcommissie vertegenwoordigt deze com-
missie in het hoofd bestuur.

2.1 FACILITEITEN

Algemene zaken jeugd zal in samenspraak met het hoofd 
jeugdopleiding en hoofdleiders inventariseren welke facilitaire 
voorzieningen aan vervanging toe zijn en welke een bijdrage 
kunnen leveren aan de verbetering van de jeugdopleiding. 
Naast de bijdrage van de Stichting Sponsorgroep zal de jeugd-

commissie in overleg met het hoofdbestuur waar mogelijk 
zelf mogelijkheden onderzoeken om gewenste faciliteiten te 
realiseren. De gewenste aanvullingen / vervangingen zullen 
voorgelegd worden aan de jeugdvoorzitter, die dit zal indienen 
bij het hoofdbestuur.
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3. STRUCTUUR JEUGDAFDELING

Organogram jeugdcommissie EFC

Alle functies worden met naam weergegeven op de website 
van EFC. De jeugdafdeling is een deel van de totale voetbalver-
eniging en wordt geleid door de jeugdcommissie. 

Deze is samengesteld uit de volgende subcommissies:

→  JEUGD COMMISSIE (3.1)

→  TECHNISCH JEUGDKADER (3.2)

→  BEGELEIDINGSKADER (3.3)
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3.1 JEUGDCOMMISSIE

De jeugdcommissie bestaat uit:
→  Voorzitter →   Hoofd jeugdopleiding
→  Jeugdsecretaris →   Algemene zaken jeugd
→  Wedstrijdsecretaris →  Hoofdleiders

Onderstaand volgt de omschrijving van de taken en bevoegdheden 
van de jeugdcommissieleden.

 VOORZITTER
→  Representeert de vereniging.
→  Bereidt besluiten voor, samen met de secretaris, welke 

voorgelegd worden aan de jeugdcommissie.
→  Bereidt jeugdcommissie vergadering voor in samenwerking 

met jeugdsecretaris.
→  Zit de vergaderingen van de jeugdcommissie voor.
→  Bereidt agenda voor, samen met secretaris, voor de jaar-

lijkse leiders/trainers vergaderingen.
→  Is samen met HJO als eerste verantwoordelijk voor oplei-

ding van het kader welke door de coördinatoren technische 
zaken van de jeugd worden voorgedragen.

→  Vertegenwoordigt de jeugdafdeling in het hoofdbestuur.
→  Draagt zorg voor de taakverdeling binnen de jeugdafdeling.
→  Is bevoegd tot het doen voorstellen van disciplinaire straf-

fen ( schorsingen ) aan spelers, leiders of trainers na overleg 
met de jeugdcommissie of de betrokken hoofdleider.

→  Heeft de autorisatie om een speler per direct naar huis 

te sturen. Hij zal daarna met de hoofdleider overleggen 
over een gepaste sanctie. Indien deze sanctie meer dan 2 
wedstrijden betreft zal de hoofdleider dit in overleg met de 
jeugdvoorzitter afstemmen.

→  De teamleider is het eerste aanspreekpunt bij conflicten 
met spelers en ouders. Bij escalatie is de hoofdleider het 
tweede aanspreekpunt. Het laatste aanspreekpunt is (bij 
uitzondering) de voorzitter.

 JEUGDSECRETARIS
→  Bereidt besluiten voor, samen met de voorzitter, welke voor-

gelegd worden aan de jeugdcommissie.
→  Bereidt agenda voor, samen met de voorzitter, voor de jaar-

lijkse leiders/trainers vergaderingen. Alsmede de jaarlijkse 
vergadering met het hoofdbestuur.

→  Bereidt jeugdcommissie vergadering voor in samenwerking 
met jeugdsecretaris.

→  Is aanwezig bij de vergaderingen van de jeugdcommissie.
→  Maakt verslag van de jeugdcommissie vergaderingen en 

zorgt voor verspreiding van dit verslag.
→  Zorgt voor de interne  communicatie binnen de jeugdafdeling.
→  Regelt schriftelijke contacten met spelers c.q. ouders van de 

spelers.
→  Zorgt voor mogelijke dispensaties.
→  Regelt de ledenadministratie van de jeugdafdeling waaron-

der het verzorgen van de legitimatiebewijzen.
→  Is verantwoordelijk voor spelerspassen. 
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→  Functioneert als coördinator naar de K.N.V.B.
→  Inventariseert de individuele tuchtzaken (gele en rode 

kaarten/schorsingen) via Sportlink.
→  Actualiseert elk jaar voor aanvang van het seizoen de jaar-

planning van de jeugdcommissie.

 WEDSTRIJDSECRETARIS
→  Is aanwezig bij de vergaderingen van de jeugdcommissie.
→  Coördineert oefen-, beker- en competitieprogramma die 

worden aangevraagd via teamleider of hoofdleider via aan-
vraagformulier op de website.

→  Maakt de veldindeling en kleedkamerindeling.
→  Stemt (op zaterdagen) het wedstrijdprogramma af met de 

dienstdoende vrijwilligers op het wedstrijdsecretariaat. 
Deze vrijwilligers werken de wedstrijdadministratie en stra-
frapporten af van de betreffende wedstrijddag. 

 ALGEMENE ZAKEN JEUGD
  Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd door 

de leden van Algemene zaken jeugd. Eén van de leden van 
AZJ is aanwezig bij je JC vergaderingen. 

→  Kleding trainers en teamleiders.
 ✓  Bestellen en beheren van de trainingspakken en 

coachjassen. 
 ✓  Het bijhouden van de bestanden m.b.t. de uitgifte.
 ✓  Het actueel houden i.s.m. de webmaster van de bestel-

site.
 ✓ Het opstellen van de leencontracten.
→  Coördinatie bij inleveren team tenues aan het eind van 

het seizoen en de uitgifte aan het begin van het seizoen.

→  Sponsoring teams.
 ✓ Het actualiseren van de bestellijst.
 ✓ Het in kaart brengen van de lopende contracten.
 ✓ begeleiding van de bestellingen.
 ✓  het coördineren van de facturatie en contract i.s.m. 

penningmeester.
→  Coördinatie indelingen trainingsvelden en pannaveld 

i.s.m. hoofdleiders.
 ✓ Het definitief vaststellen van de indelingen.
→  Coördinatie externe toernooien.
 ✓ Het in orde maken van het toernooienboek.
 ✓ Het plaatsen van geplande toernooien op de website.
→  Coördinatie interne toernooien.
 ✓  4 tegen 4 toernooi  JO11 en JO9 teams  

Hoofdleider JO11 en JO9 uitvoerend.
 ✓  Kerstzaalvoetbaltoernooi  JO15 t/m JO9 teams 
  Hoofdleiders JO15 t/m JO9 uitvoerend.
 ✓  Lager JO15 en D JO13 toernooi  
  Hoofdleiders JO15 en JO13 uitvoerend.
 ✓  Kick off toernooi ( werkgroep Kick off toernooi uitvoe-

rend).
→  Coördinatie benodigde trainingsmaterialen. 
 ✓  In samenspraak met het hoofd jeugdopleiding 

behoefte bepalen en dit communiceren met de jeugd-
voorzitter.

 ✓ In samenspraak met hoofdbestuur aanschaffen.
→  Website.
 ✓ Inrichten van teams op website. M.u.v. teamindeling.
 ✓  Algehele controle Website onderdelen die de jeugd 

aangaan.
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→  Coördinatie vanuit JC naar coördinator scheidrechters.
→  Coördinatie stagebegeleiding naar hoofdleiders.

 HOOFD JEUGDOPLEIDING
→  Heeft zitting in de jeugdcommissie en is verantwoordelijk 

voor de organisatie en communicatie van het technische 
jeugdbeleid. Daarnaast  is hij, samen met de coördinatoren 
TCO, TCK en TCB, verantwoordelijk voor technische invul-
ling van het beleid. 

→  Is verantwoordelijk voor de sturing, actueel houden en het be-
waken van het jeugdopleidingsplan (op technisch gebied).

→  Rapporteert aan de voorzitter van de jeugdcommissie.
→  Stuurt de TCO en TCB aan en organiseert regelmatig bijeen-

komsten met de coördinatoren TCO  en TCB. Hij zorgt dus 
samen met TCO en TCB voor het proactief oppakken en op-
lossen van pijnpunten en calamiteiten.

→  Organiseert de communicatie tussen jeugd en seniorenaf-
deling.

→  Regelt in samenwerking met de N.K.S. en K.N.V.B. e.v.t. oplei-
dingen i.o.m. de jeugdvoorzitter.

→  Zorgt voor het maken van een jaarplanning van alle organi-
satorische activiteiten in het kader van de uitvoering van het 
technische beleid. Daarnaast zorgt hij voor het bewaken van 
de uitvoering van de jaarplanning op technisch gebied.

 HOOFDLEIDER
→  Rapporteert aan de jeugdvoorzitter over de spelers binnen 

zijn categorie.
→  Organiseert in november en maart een vergadering met het 

volledige kader van zijn teams. Dit met als doelstelling: het 
inventariseren van selectie/recreatieve spelers, het inventa-
riseren van trainers voor het volgend seizoen en het bespre-
ken van probleem gevallen.

→  Een  trainer heeft de autorisatie om een speler per direct naar 
huis te sturen. Hij zal daarna met de hoofdleider overleggen 
over een gepaste sanctie. Indien deze sanctie een schorsing 
betreft van meer dan 2 wedstrijden dan zal de hoofdleider 
dit vooraf in overleg met de jeugdvoorzitter afstemmen.

→  De teamleider is het eerste aanspreekpunt bij conflicten met 
spelers en ouders. Bij escalatie is de hoofdleider het tweede 
aanspreekpunt. Het laatste aanspreekpunt is (bij uitzonde-
ring) de voorzitter.

→  Werkt nauw samen met de TCO of TCB  van zijn leeftijds-
categorie.

→  Geeft “persoonlijke zorg” aan spelers/ouders binnen zijn ca-
tegorie.

→  Zorgt voor bindingsactiviteiten binnen zijn categorie en sti-
muleert dit voor de teams.

→  Benadert, instrueert en begeleidt nieuwe leiders/trainers op 
organisatorisch gebied.

→  Bezoekt regelmatig wedstrijden, trainingen en toernooien 
binnen zijn categorie.

→  Draagt tijdens de selectieprocedure zorg voor de sociale as-
pecten betreffende de spelers.

→  Draagt zorg voor de activiteiten rond e.v.t. kampioen-
schap(pen). (i.o.m. de jeugdcommissie).

→  Draagt zorg voor informatie uitwisseling met de leiders/trainers.
→  Organiseert de vergaderingen  met de leiders/trainers van 
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zijn leeftijdscategorie, nodigt hierbij ook de coördinator 
TCO of TCB  uit. 

→  Geeft mutaties van spelers, leiders en technisch kader door 
aan de jeugdsecretaris en de webmaster.

→  Is aanwezig op de inname dag van de tenues van de teams van 
zijn leeftijdscategorie. E.e.a. wordt gecoördineerd door AZJ

→  Hoofdleiders JO19, JO17, JO15 en JO13 dragen zorg voor de 
inning van de boetes n.a.v. gele/rode kaarten 

→  Hoofdleider JO7: is initiatiefnemer en organisator van de 
nieuwelingen dag.

→  Hoofdleider JO9 en JO7 zijn initiatief nemer voor de ouder-

avonden voor mini’s JO7 en JO9 jeugd.
→  Hoofdleider JO11 en JO9 nemen deel aan de werkgroep 

Kick off toernooi.
→  Hoofdleider JO13 en JO15 nemen deel aan de werkgroep 

lager JO13 en JO15 toernooi.
→  Hoofdleiders JO15, JO13, JO11 en JO9 organiseren het EFC 

kerstzaalvoetbaltoernooi voor hun eigen leeftijdscategorie.
→  Hoofdleiders JO11 en JO9 organiseren in de herfstvakantie 

het 4 tegen 4 toernooi.
→  Hoofdleiders JO11 en JO9 zijn voor hun leeftijdscategorie 

verantwoordelijk voor de Mascotte en penalty bokaal en co-
ordineren dit met de betrokkenen.  

3.2 TECHNISCH JEUGDKADER

  Het Technisch Jeugdkader draagt zorg voor de uitvoering 
van alle technische zaken voor de jeugdleden. Dit kader 
vergadert maandelijks. Het hoofd jeugdopleiding legt deze 
data vast en rapporteert bij de jeugdcommissie.

 
Het voetbaltechnisch kader wordt gevormd door:
→  Hoofd jeugdopleiding
→   Coördinator  technische commissie bovenbouw TCO
→    Coördinator technische commissie onderbouw TCB
→    Coördinator keepers  Onderdeel van TCO, TCK EN TCB

 

Onderstaand volgt de omschrijving van de taken en bevoegdhe-
den van de technisch jeugdkaderleden.

 HOOFD JEUGDOPLEIDING
 (Voor verantwoordelijkheden en taken zie 3.1)
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 COÖRDINATOR TECHNISCHE COMMISSIE BOVENBOUW
→  Werkt nauw samen met het hoofd jeugdopleiding. 

Wordt daarnaast ook vertegenwoordigd door het hoofd 
jeugdopleiding.

→  Zorgt voor trainingsschema‘s en oefenstof voor de JO19 t/m 
JO13 trainers.

→  Is in samenspraak met het hoofdjeugdopleiding mede ver-
antwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en sturing van het 
jeugdopleidingsplan met betrekking tot JO19 t/m JO13.

→  Draagt zorg dat er vanuit het jeugdopleidingsplan gewerkt 
wordt.

→  Is aanwezig bij bijeenkomsten met het technische jeugdka-
der en het begeleidingskader van de jeugd.

→  Ondersteunt daar waar nodig is ,op voetbaltechnisch ge-
bied, de trainers van de JO19 t/m JO13 met betrekking tot 
oefenstof, wedstrijd coaching en wedstrijdanalyse.

→  Overlegt maandelijks met coördinator TCO, de jeugdtrainers 
en de keeperstrainers. 

→  Overlegt de gang van zaken op technisch gebied met het 
hoofd jeugdopleiding.

→  Bezoekt regelmatig wedstrijden en trainingen van de teams 
binnen zijn categorieën.

→  Inventariseert materiaal wensen en geeft dit door aan het 
hoofd jeugdopleiding.

→  Is betrokken bij het overleg betreffende overgang van jeugd-
spelers naar de senioren.

→  Ondersteunt de gehele selectieprocedure van de JO19 t/m 
JO13 jeugd. Samen met het hoofdjeugdopleiding en trainers.

→  Heeft regelmatig contact met de trainers.
 

 COÖRDINATOR TECHNISCHE COMMISSIE ONDERBOUW
→  Werkt nauw samen met het hoofd jeugdopleiding. 

Wordt daarnaast ook vertegenwoordigd door het hoofd 
jeugdopleiding.

→  Zorgt voor trainingsschema‘s en oefenstof voor de JO11  
t/m JO9 trainers.

→  Is in samenspraak met het hoofdjeugdopleiding mede ver-
antwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en sturing van het 
jeugdopleidingsplan met betrekking tot JO11 t/m JO9.

→  Draagt zorg dat er vanuit het jeugdopleidingsplan gewerkt 
wordt.

→  Overlegt maandelijks met coördinator TCB, de jeugdtrainers 
en de keeperstrainers.  

→  Is aanwezig bij bijeenkomsten met het technische jeugdka-
der en het begeleidingskader van de jeugd.

→  Ondersteunt daar waar nodig is, op voetbaltechnisch ge-
bied, de trainers van de JO11 t/m JO9 met betrekking tot 
oefenstof, wedstrijd coaching en wedstrijdanalyse.

→  Voert regelmatig overleg betreffende de gang van zaken op 
technisch gebied met het hoofd jeugdopleiding.

→  Bezoekt regelmatig wedstrijden en trainingen van de diverse 
teams binnen zijn categorieën.

→  Inventariseert materiaal wensen en geeft dit door aan het 
hoofdjeugdopleiding.

→  Heeft regelmatig contact met de trainers.
→  Ondersteunt de gehele selectieprocedure van de JO11 t/m 

JO9 jeugd samen met het hoofdjeugdopleiding en trainers 
in nauwe samenwerking met de hoofdleider.
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 COÖRDINATOR KEEPERS
→  Is verantwoordelijk voor de organisatie behorende bij de op-

leiding van jeugdkeepers.
→  Werft keeperstrainers en begeleidt deze.
→  Plant in overleg met de keeperstrainers de trainingen van de 

jeugdkeepers.
→  Ontwikkelt samen met de keeperstrainers het technische 

beleid t.a.v. de keeperstrainingen binnen de jeugdafdeling 
en bewaakt het niveau.

→  Heeft regelmatig overleg met keeperstrainers en technische 
coördinatoren.

→  Brengt de ontwikkeling van de jeugdkeepers in kaart en 
levert een bijdrage aan de selectieprocedure van de jeugd-
keepers.

3.3 BEGELEIDINGSKADER

Het begeleidingskader draagt zorg voor de begeleiding en uitvoe-
ring van zaken van de jeugdleden waarbij de nadruk ligt op de 
organisatorische en sociale aspecten.

Het begeleidingskader wordt gevormd door:
→  Teamleiders
→  Jeugdtrainers van de selectieteams
→  Keeperstrainers van de selectieteams

Onderstaand volgen de taakomschrijvingen en bevoegdheden 
van het begeleidingskader.

TEAMLEIDER
→  Is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het 7-tal of 

11-tal waarbij hij is ingedeeld. 
→  Heeft de autorisatie om een speler per direct naar huis te 

sturen. Hij zal daarna met de hoofdleider overleggen over 
een gepaste sanctie. Indien deze sanctie een schorsing van 
meer dan 2 wedstrijden betreft zal de hoofdleider dit vooraf 
in overleg met de jeugdvoorzitter afstemmen.

→  De teamleider is het eerste aanspreekpunt bij conflicten met 
spelers en ouders. Bij escalatie is de hoofdleider het tweede 
aanspreekpunt. Het laatste aanspreekpunt is (bij uitzonde-
ring) de voorzitter.

→  Geeft mede gestalte aan de gemaakte afspraken binnen de 
spelersgroep.

→  Voert de gemaakte afspraken uit, c.q. controleert deze en 
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zal er niet voor moeten schromen maatregelen te treffen bij 
misbruik van deze afspraken en motiveert dit naar de betref-
fende speler.

→  Houdt zoveel mogelijk contact met de trainer van de spelers-
groep ten aanzien van afmeldingen, blessures, ziekte, etc.

→  Ziet in de kleedkamer erop toe dat alles op de juiste manier 
gebruikt wordt, voorkomt vernielingen en laat de kleedka-
mer veegschoon achter.

→  Draagt zorg dat hij en ook de spelers zich correct gedragen 
tegenover de leiding, medespeler en spelregels.

→  Betrekt ook geblesseerde/gestrafte spelers bij het wedstrijd-
gebeuren.

→  Vangt spelers na afloop van de wedstrijd en bij bestraffing 
goed op.

→  Zorgt ervoor dat hij ruim voor aanvang van de wedstrijd aan-
wezig is.

→  Zorgt ervoor dat de sfeer en het plezier in het voetbal ge-
handhaafd blijft.

→  Vergadert en / of overlegt regelmatig met de hoofdleider, 
hoofd jeugdopleiding, coördinator TCB of TCO en overige 
leiders en trainers uit zijn categorie.

→  Zorgt voor invulling van het digitale wedstrijdformulier voor 
aanvang van de wedstrijd en direct na de wedstrijd bij het 
wedstrijdsecretariaat waar de wedstrijd wordt gespeeld. 

→  Zorgt voor afwikkeling van eventuele strafrapporten in over-
leg met de wedstrijdsecretaris.

→  Zorgt voor afwikkeling van eventuele blessures, indien EHBO 
verleend moet worden.

→  Bezorgt namens de vereniging een attentie bij langdurige 

ziekte/blessure en informeert de jeugdsecretaris.
→  Verspreidt mededelingen onder de spelers.
→  Treedt tijdens de wedstrijd op als assistent scheidsrechter, 

c.q. scheidsrechter.
→  Activeert en stimuleert het team m.b.t. verenigingsactiviteiten.
→  Heeft adviserende rol bij de selectieprocedure.
→  Draagt zorg voor vervoersregeling bij uitwedstrijden.

KEEPERSTRAINER
→  Werkt nauw samen met het hoofd jeugdopleiding en coördi-

natoren TCO/TCB. 
→  Verzorgt de trainingen voor alle keepers van J019 t/m J08 

jeugd
→  Draagt zorg dat vanuit het technisch jeugdplan gewerkt 

wordt.
→  Bezoekt de bijeenkomsten van het voetbaltechnische kader.
→  Bezoekt regelmatig wedstrijden.
→  Inventariseert materiaalwensen en geeft dit door aan het 

hoofdjeugdopleiding.

JEUGDTRAINER
→  Onderhoudt contact met de coördinator TCO of TCB en 

voert het opgestelde jeugdopleidingsplan uit.
→  Heeft de autorisatie om een speler per direct naar huis te 

sturen. Hij zal daarna met de hoofdleider overleggen over 
een gepaste sanctie. Indien deze sanctie een schorsing van 
meer dan 2 wedstrijden betreft zal de hoofdleider dit in over-
leg met de jeugdvoorzitter afstemmen.

→  Onderhoudt contact met de keeperstrainer.
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→  Levert een actieve bijdrage binnen het technisch jeugdkader 
in geval van selectieteam en vertaalt de kennis vanuit het 
technisch jeugdkader naar trainingsvormen en speelwijze.

→  Geeft mede gestalte aan de gemaakte afspraken binnen de 
spelersgroep.

→  Voert de gemaakte afspraken uit, c.q. controleert deze en 
zal er niet voor moeten schromen maatregelen te treffen 
bij misbruik van deze afspraken en motiveert dit naar de 
betreffende speler.

→  Maakt een goede voorbereiding van zijn te geven trainingen.
→  Leidt de trainingen en maakt aantekeningen van het 

trainingsbezoek.
→  Maakt aantekening van de trainingen die gegeven zijn.
→  Is bij wedstrijden mede verantwoordelijk voor de opstelling 

en coaching van het team.
→  Houdt rekening met de kwaliteit van de spelers en het team 

en vraagt niet meer dan zij aankunnen.
→  Zorgt ervoor dat hij ruim voor aanvang van de training / 

wedstrijd aanwezig is.
→  Zorgt ervoor dat de sfeer en het plezier in het voetbal ge-

handhaafd blijft.
→  Draagt zorg voor het juiste gebruik van het trainingsmateri-

aal en zorgt ervoor dat dit na afloop van de training op zijn 
plaats komt.

→  Draagt zorg voor informatie-uitwisseling met de hoofdleiders 
en coördinator TCO/TCB van zijn leeftijdscategorie.

→  Zorgt ervoor dat zijn houding, woordgebruik ten opzichte 
van de spelersgroep en zijn manier van begeleiden correct 
is, want hij is een voorbeeld voor de groep.

→  Traint op de door de jeugdcommissie aangegeven plaats en 
tijden.

→  Ziet in de kleedkamer erop toe dat alles op de juiste 
manier gebruikt wordt, voorkomt vernielingen en laat de 
kleedkamer veegschoon achter.
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4. SELECTEREN JEUGDSPELERS
4.1 SELECTIEPROCEDURE 

In de jeugdcommissie vergadering van januari wordt een stap-
penplan vastgesteld waarin de selectieprocedure voor het vol-
gende seizoen wordt opgemaakt. Er moet 3x per jaar overleg zijn 
met trainers en leiders van de huidige teams zodat de keuze op 
een goede basis kan worden gemaakt.
Onderstaand volgt in volgorde de selectieprocedure:

Januari / Februari
Inventarisatie of spelers en kader volgend seizoen wel/niet wil-
len doorgaan en of zij in een selectieteam wensen te spelen. 
Rechten en plichten voor het spelen in een selectie moeten 
bekend zijn. Na de inventarisatie wordt de kwaliteit aan spelers 
per leeftijdscategorie toegevoegd . Hierna wordt het aantal 
selectie en recreatie teams bepaald. 
Actie: Coördinatoren TCO/TCB, hoofdleiders, leiders en trainers.

Januari / Februari
Spelers beoordelen op selectiecriteria door de huidige trainers/
leiders, hoofd jeugdopleiding, coördinatoren TCO/TCB en 
hoofdleiders.  
Keepers apart en op andere criteria beoordelen door: hoofd 
jeugdopleiding, keeperstrainers , coördinator keeperstrainers 
,coördinatoren TCO/TCB. Tevens advies voor indeling in het vol-
gend seizoen. Hoeveel selectieteams en hoeveel recreatieteams. 

Spelers die gezien hun ontwikkeling baat hebben bij het trainen 
in een hogere leeftijdscategorie, mogen een keer per week met 
het betreffende team trainen. i.o.m. technisch jeugdkader. 
Actie: Hoofd jeugdopleiding , coördinatoren TCO/TCB en hoofd-
leiders.

Maart / April 
Spelers VOORLOPIG indelen in selectieteams en recreatie- 
teams.
Actie: Hoofd jeugdopleiding, coördinatoren TCO/TCB, hoofdlei-
ders en trainers.

April / Mei 
Afhankelijk van de situatie, wordt er in de jeugdcommissie vast-
gesteld 
binnen welke leeftijdscategorieën en/of groepen oefenwed-
strijden of trainingen in de nieuwe samenstellingen worden 
gespeeld.
Actie: Hoofd jeugdopleiding,  Coördinatoren TCO/TCB Coördina-
toren TCO/TCB, hoofdleiders en trainers.
Aantal teams dient medio mei bekend te zijn i.v.m. aanmelden 
nieuwe teams bij KNVB waarvoor 1 juni de deadline is.
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Juni 
DEFINITIEF samenstellen van de voorlopige indeling .
Selectie moet tot aanvang van het nieuwe seizoen “open” blijven 
voor nieuwe leden.

Het oordeel van het hoofd jeugdopleiding en de coördinatoren 
TCO en TCB zijn leidend binnen de selectieprocedure.
Het hoofd jeugdopleiding heeft samen met de coördinatoren TCO 
en TCB bij twijfelgevallen de eindverantwoording bij de indeling. 
De verantwoordelijkheid voor het doorschuiven van spelers die 
van een lager team of selectieteam naar een hoger selectieteam 
gaan in de onderbouw of bovenbouw, ligt bij de TCO en TCB in 
samenspraak met betrokken trainers.
Er dient een goede communicatie te zijn naar spelers die afvallen. 
Er moet een uitleg komen waarom de betreffende speler buiten 
de selectie wordt gelaten. De ouders van deze spelers worden be-
trokken bij dit proces.  Dit geldt voor ouders van de jongere spe-
lers (t/m de JO15). TCO en TCB moeten met betreffende hoofd-
leiders plannen wie wanneer contact opneemt met spelers en 
ouders van spelers die afvallen voor een selectieteam waarvan ze 

dachten hiervoor in aanmerking te komen. Dit dient kort na de 
selectieprocedure te gebeuren
Het streven is om in de onderbouw geen selectiewedstrijden 
meer te spelen. Bij uitzondering kan dit bij te grote twijfel toch 
het geval zijn.
De verantwoordelijkheid van de selectie en doorstroming binnen 
de jeugdafdeling en van de jeugdafdeling naar de senioren ligt 
voor de selectieteams bij het technisch jeugdkader waarbij het 
hoofd jeugdopleiding en de coördinator TCB de eindverantwoor-
ding hebben.
De seniorenselectieleider wordt betrokken bij de doorstroming 
van A(JO19)-spelers naar de senioren. De trainers van eerste en 
tweede elftal in geval van jeugdspelers die naar de senioren gaan 
en potentieel selectiespelers zijn.
Leiders en trainers worden bij het overleg betrokken. De rol van de 
leiders en trainers is bij de recreatieve teams nadrukkelijker aan-
wezig in vergelijking met de selectieteams waar de coördinatoren 
een duidelijke verantwoording hebben binnen het jeugdbeleid.
Alle leiders, trainers en spelers worden voor 1 juni geïnformeerd 
over de nieuwe  indeling van de teams.
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4.2 SELECTIE/RECREATIE TEAMVERDELING

Aantal selectie Aantal   Recreatie
Bij 2 teams in een categorie:  1  1 
Bij 3 teams in een categorie:  1 of 2  1 of 2  
Bij 4 of 5 teams in een categorie: 2  2 of 3 
Bij meer dan 5 teams in een categorie: 2 of 3  3 of meer 

4.3 SELECTIECRITERIA

    JO9 JO11 JO13 JO15 JO17  JO19

Technische kwaliteiten nadruk nadruk nadruk nadruk ja
Tactische kwaliteiten nee nee geen nadruk nadruk ja
Mentaliteit ja ja ja ja ja
Trainingsbereidheid-inzet ja ja ja ja ja
Positie in het elftal nee nee 
(9vs9: start) start ja ja
Fysieke eigenschappen nee nee geen nadruk geen nadruk  ja ja

Leeftijd speelt geen doorslaggevende rol bij het selecteren. 
Indien er voor selectie van prestatieteams gekozen moet worden tussen een eerste of tweede jaars krijgt de eerste jaars de voorkeur.
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5. DOORSTROMEN JEUGDSPELERS
5.1 DOORSTROMING BINNEN JEUGDOPLEIDING

Onderbouw
We zijn erg voorzichtig met het doorschuiven van spelers binnen 
de onderbouw. Dit kan alleen incidenteel en in goed overleg met 
alle betreffende partijen gebeuren. Het proces van het doorschui-
ven wordt nauwkeurig gecoördineerd door de coördinator TCO 
en de betreffende hoofdleider. Dit doorschuiven heeft niet alleen 
betrekking tot de selectieteams, maar ook tot de overige teams 
binnen de lichting.

Bovenbouw
Het doorschuiven van spelers wordt per individu bekeken. In 
principe proberen we de (grote) talenten zo vroeg mogelijk met 
hogere teams mee te laten doen op voorwaarde dat de fysieke en 
mentale situatie van de betreffende speler het toelaat. De doel-
stelling is om spelers sneller te laten aanpassen aan de hogere 
groepen waardoor de kwaliteit binnen de jeugd wordt verbeterd. 
De verantwoording ligt bij het hoofdjeugdopleiding en de coördi-
natoren TCB en/of TCO.  Er moet een juiste afweging worden ge-
maakt tussen de kwaliteit van de teams en de individu. Hier moet 
goed over gecommuniceerd worden met de technische mensen 
en de trainers. Het spelsysteem (zie hoofdstuk 6) wat we als club 
hanteren is hierin belangrijk om breed op te leiden en zo een dui-
delijke basis te creëren. 

Zo kan een team een doorgeschoven speler dus relatief makkelijk 
opvangen.
Individuele ontwikkeling staat voorop. Maar uitzonderingen kun-
nen gemaakt worden om een team bijvoorbeeld in een bepaalde 
klasse te handhaven. Zo houden we het niveau van de jeugdop-
leiding op peil. 
Extra aandacht zal door de technisch coördinatoren worden be-
steed aan de overgang van junioren van het kleine veld naar het 
grote veld. Dit kan m.b.v. extra trainingen en oefenwedstrijden om 
de spelers te laten wennen aan het grote speelveld.

Trainingen
Vanaf januari kunnen spelers (die hiervoor in aanmerking ko-
men) mee trainen met hogere teams. Dit moment kan naar voren 
worden geschoven in overleg met hoofd jeugdopleiding en de 
coördinator(en) TCO/TCB. Deze spelers moeten kandidaat zijn 
voor het betreffende team in het volgende seizoen.
Dit gebeurt volgens een vooraf vastgesteld schema door het 
hoofdjeugdopleiding, de coördinator(en) TCO/TCB en de hoofd-
leiders. Betreffende speler  traint 1 x per week mee met een hoger 
team. De 2e training in dezelfde week wordt er getraind bij het ei-
gen team. 
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 Team Trainen bij
 JO8-1 JO9-1 
 JO9-1 JO10-1 
 J10-1  JO11-1 
 JO11-1 JO12-1 
 JO12-1 JO13-1 
 JO13-2 JO13-1 / JO15-2 
 JO13-1 JO15-1 / JO15-2 
 JO15-1 JO17-1 / JO17-2 
 JO15-2 JO15-1 / JO17-2 
 JO17-2 JO17-1 / JO19-2 
 JO17-1 JO19-1 / JO19-2 
 JO19-2 JO19-1 
 JO19-1 Senioren selectie 1of 2 

A1  spelers die daarvoor in aanmerking komen, worden in 
overleg ingedeeld bij de senioren door de selectieleider, 
het hoofd jeugdopleiding, de coördinator TCB, hoofdleider 
A(JO19), trainer A(JO19) jeugd, technische commissie 
senioren en de hoofdtrainer senioren.

Wedstrijden
Tijdens de competitie moet men, indien afmeldingen dit 
vereisen of spelers op een hoger niveau moeten spelen, zoveel 
mogelijk binnen de leeftijdscategorie spelers doorschuiven: 
het lagere team levert aan het hogere team.

 Team Levert aan
 JO8-1 JO9-1 
 JO9-3 JO9-2 
 JO9-2 JO9-1 
 JO9-1 JO10-1 
 JO10-1 JO11-1 
 JO11-4 JO11-3 
 JO11-3 JO11-2 
 JO11-1 JO12-1 
 JO12-1 JO13-1 
 JO13-3 JO13-2 
 JO13-2 JO13-1 
 JO13-1 JO15-1 
 JO15-2 JO15-1 
 JO15-1 JO17-1 
 JO17-2 JO17-1 
 JO17-1 JO19-1 
 JO19-2 JO19-1 



19

5.2 DOORSTROMING SENIOREN

Binnen de senioren zoveel mogelijk gebruik maken van spe-
lers uit de eigen jeugdopleiding, zodat deze spelers de senio-
renselectie van EFC als herkenbaar en haalbaar beschouwen.                                                                                               
Het zien slagen van collega-jeugdspelers in het 1e elftal geldt dan 
als voorbeeldfunctie en is stimulerend voor andere ambitieuze 
jeugdspelers. Het 2e seniorenelftal moet bestaan uit een spelers-
groep die is samengesteld uit spelers tussen 18 - 24 jaar aange-
vuld met 3 - 4 routiniers. Dit team moet worden gestuurd door 
deze routiniers. 
In de eerste helft van de competitie maken we daarnaast in wed-
strijden zo min mogelijk gebruik van jeugdspelers.
Vanaf januari kunnen spelers uit JO19-1, die daarvoor in aanmer-
king komen, eenmaal per week volgens een vooraf vastgesteld 
schema mee trainen bij de selectie 1 en 2.                                               
De doorstroming en de communicatie tussen de jeugd en de se-
nioren is van cruciaal belang voor de club. Om dit goed te laten 
verlopen wordt er op initiatief van het hoofdjeugdopleiding een 
kaderteam gevormd dat de jeugdspelers begeleidt bij de over-
gang van de jeugd naar de senioren.  Deze commissie bestaat uit: 
hoofd jeugdopleiding, coördinator TCB, hoofdleider JO19, leider 
+ trainer JO19 en selectieleider senioren.     
                        

Taken: 
Dit team zorgt voor een goede communicatie, bewaken het tech-
nisch beleid en brengen in kaart of spelers kiezen  voor de selectie 
of recreatief voetbal.

Belangrijk daarbij is de beoordeling van potentiele selectiespelers: 
1.  Wil de speler zelf tijd investeren in zijn voetbalcarrière bin-

nen de EFC-seniorenselectie.
2.  Kan hij voldoende trainen binnen de club, als jongens bv el-

ders gaan studeren zullen ze minder kunnen trainen.
3.  Welke drive heeft de speler om bij EFC nog jaren te blijven 

voetballen binnen selectieteams.
4.  Evaluatiegesprekken met de jeugdspeler(s) organiseren om 

de wederzijdse toekomstmogelijkheden binnen selectie of 
recreatieteams te bespreken en doorstromingsprocedure 
plannen.

5.  Jeugdspelers die recreatief gaan spelen binnen de senioren-
afdeling de mogelijkheid bieden om een “vriendenteam” te 
vormen van bv spelers waar ze in de jeugd altijd mee gevoet-
bald hebben. Op deze wijze voorkomen dat jeugdspelers af-
haken als ze over moeten naar de senioren.
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6. SPEELWIJZE EFC
6.1 ONDERBOUW

Elk team in de onderbouw voetbalt naar eigen mogelijkheden. 
Het gaat hier om het bijbrengen van de basisbeginselen van het 
voetbal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanvallen en ver-
dedigen en het omschakelen hierin. 

9 vs. 9
9 vs 9 moet prioriteit hebben t.o.v. 7 vs 7. Dit ongeacht de kwaliteit 
van een lichting. De reden hiervoor is de ontwikkeling van spelers 
richting de JO13-categorie, waarin de teams op een groot veld 
gaan spelen. 9 vs 9 is dus een goede tussenstap voor de spelers.
Opstellingen
→  Opstelling 7 vs 7: 2-3-1. Herhaal dit veelvuldig. Maak duide-

lijk met bijv. hoedjes. Leg dit daarnaast altijd uit met 1 of 2 

taken voor de spelers.
→  Opstelling 9 vs 9: 3-4-1. Herhaal dit veelvuldig. Maak duide-

lijk met bijv. hoedjes. Leg dit daarnaast altijd uit met 1 of 2 
taken voor de spelers. Systeem ook met het oog op 11 vs 11. 

We kiezen voor deze opstellingen met het oog op ontwikkeling 
van spelers binnen de EFC speelstijl, wat inhoudt; verzorgd en 
aanvallend voetbal met druk naar voren. Door middel van een 
duidelijke speelstijl en opstelling, kunnen spelers die in een an-
der team komen te spelen zich gemakkelijker aanpassen aan hun 
nieuwe team. De ontwikkeling van de spelers gaat dus via de rode 
EFC-draad qua speelstijl.

6.2 BOVENBOUW

Elk team in de bovenbouw moet in principe aanvallend voetbal 
spelen. Dit met veel druk vooruit en op de bal. Dus daar waar kan 
zo attractief mogelijk, waarbij duelkracht en buitenspelval ook 
van belang zijn. We bouwen zo veel mogelijk op van achteruit 
en spelen zo min mogelijk de lange bal. Denk bij deze speelwijze 
ook aan minimaal één aanvallende back en het durven risico’s te 
nemen in een wedstrijd. Het systeem is altijd leidend, maar een 
trainer mag hier in sommige situaties vanaf wijken (kijk naar de 

kwaliteiten en mogelijkheden van een team). Resultaat is niet be-
langrijk, maar men moet soms de nodige punten halen. Dit is ten 
slotte voetbal. Het resultaat moet normaal gesproken de conse-
quentie zijn van het systeem en de daarbij  behorende duidelijke 
richtlijn.
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 Opstelling
→  Opstelling 11 vs 11: 4-3-3 (met de punt naar achter). Met dit 

systeem kan er op allerlei verschillende manieren  getraind 
worden door de trainers.

  We kiezen voor deze opstelling met het oog op ontwikkeling 
van spelers binnen de EFC speelstijl, wat inhoudt; verzorgd 

en aanvallend voetbal met druk naar voren. Door middel 
van een duidelijke speelstijl en opstelling, kunnen spelers 
die in een ander team komen te spelen zich gemakkelijker 
aanpassen aan hun nieuwe team. De ontwikkeling van de 
spelers gaat dus via de rode EFC-draad qua speelstijl.

6.3 COACHING

  Binnen het opleidingsproces zijn er verschillende momen-
ten en manieren van coaching. Positieve en gerichte coa-
ching dient altijd het uitgangspunt te zijn. Op deze manier 
creëren we een positief gevoel en een goede communicatie 
binnen de groep. Er moet dus duidelijkheid zijn richting alle 
spelers. Uiteraard tot doel de betreffende personen beter te 
maken. Hier onder worden de verschillende momenten van 
coaching genoemd.

 WEDSTRIJD COACHING
 Gehele groep
→  Voorbespreking: opstelling, eigen speelwijze (zie hoofdstuk 

6), doelstelling training, goede en slechte punten vorige 
wedstrijd(en), indien nodig uitleg geven aan spelers betref-
fende wissels en reservebeurten. 

→  Bespreking tijdens de rust: niet te veel willen corrigeren.
→  Nabespreking: voorzichtig i.v.m. emoties, indien nodig uitleg 

geven bij doorgevoerde wissels.

 Individueel
→  Voor de voorbespreking.
→  Tijdens de warming-up.
→  Tijdens de wedstrijd: het juiste moment kiezen.

 Coaching tijdens de training
→  Nabespreking van de wedstrijd: Waarom goed of fout. Waar-

om op wat trainen.
→  Tijdens of na de oefening corrigeren. Verklaren waarom iets 

goed of fout is. Voor de oefening doelstelling uitleggen.
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7.  TRAINERS
  De éérste vereiste voor een selectietrainer is dat deze de twee trainingsdagen en wedstrijddag aanwezig is. 
 Bij voorkeur zetten we een oudere trainer naast een jongere trainer.

7.1 ONDERBOUW

 Selectie
 Een trainer in de selectie onderbouw moet vooral:
→  Voetbalplezier kunnen brengen
→  Feeling hebben met de kinderen
→  Verantwoordelijkheden begrijpen
→  Normen en waarden kunnen hanteren
→  Structuur aan kunnen brengen
→  Binding met EFC hebben
→  Begaan zijn met het team
→  Tactisch het spel snappen

→  Uitleg kunnen geven op een goede en begrijpelijke manier
→  Individueel met spelers uit de voeten kunnen

 Recreatie
 Een trainer in de recreatie teams onderbouw moet vooral:
→  Voetbalplezier kunnen brengen
→  Feeling hebben met de kinderen
→  Een zekere structuur aanbrengen
→  Verantwoordelijkheden begrijpen 
→  Normen en waarden kunnen hanteren

7.2 BOVENBOUW

 Selectie
 Een trainer in de selectie bovenbouw moet vooral:
→  Op een juiste manier interactie brengen in een groep
→  Werkbare situatie creëren waar mensen beter van worden
→  Voetbal plezier kunnen brengen
→  Verantwoordelijkheden begrijpen
→  Normen en waarden kunnen hanteren
→  Structuur aan kunnen brengen

→  Binding met EFC hebben
→  Tactisch sterk zijn conform onze manier van voetballen. Dur-

ven in te grijpen tijdens wedstrijden
→  Trainingen kunnen koppelen aan wedstrijden
→  Individueel met spelers uit de voeten kunnen
→  Uitleg kunnen geven op een goede en begrijpelijke manier

 Recreatie
 Een trainer in de recreatie teams bovenbouw moet vooral:
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→  Voetbalplezier kunnen brengen
→  Een groep kunnen managen
→  Een zekere structuur aanbrengen

→  Verantwoordelijkheden begrijpen 
→  Normen en waarden kunnen hanteren

7.3 GEWENSTE TRAINERS

SELECTIE ELFTALLEN

Team  Gewenste trainer Tijden van trainen
JO19-1 Trainer/coach 3 jeugd  2x per week 1 ¼  uur
JO19-2 Junior trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO17-1 Trainer/coach 3 jeugd 2x per week 1 ¼  uur
JO17-2 Junior trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO15-1 Trainer/coach 3 jeugd 2x per week 1 ¼  uur
JO15-2 Junior trainer 2x per week 1 ¼  uur

JO13-1 Trainer/coach 3 jeugd 2x per week 1 ¼  uur
JO13-2 Pupillen trainer  2x per week 1 ¼  uur
JO12-1 Pupillen trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO11-1 Pupillen trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO11-2 Pupillen trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO10-1 Pupillen trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO9-1 Pupillen trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO9-2 Pupillen trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO8-1 Pupillen trainer 2x per week 1 ¼  uur

LAGERE ELFTALLEN

Team Gewenste trainer Tijden van training
JO19  Junior trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO17  Junior trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO15  Junior trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO13  Pupillen trainer 2x per week 1 ¼  uur
JO12  Pupillen trainer 1x per week 1 ¼  uur
JO11  Pupillen trainer 1x per week 1 ¼  uur
JO9  Pupillen trainer 1x per week 1 ¼  uur
JO8  Pupillen trainer 1x per week 1 ¼  uur

Indien lagere JO11- of JO9-teams 2x per week willen trainen, moet 
er gekeken worden naar de beschikbaarheid van accommodatie 
en belasting van kader daaromheen.
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8. OMGANG MET WISSELSPELERS
8.1 ONDERBOUW

  In de onderbouw hanteren we een roulatiesysteem. Dit met 
als doel dat iedereen ongeveer even veel voetbalt geduren-
de het seizoen. Wel kunnen er straffen worden opgelegd bij 

bijvoorbeeld te laat komen of slecht gedrag. 
  Een trainer heeft echter de ruimte om de beste spelers te la-

ten staan op bepaalde (beslissende) momenten.

8.2 EERSTE SELECTIETEAMS BOVENBOUW

  Iedere speler dient in principe per wedstrijd te spelen.  Let 
wel: het mag niet voorkomen dat eenzelfde speler 2 - 3 we-
ken achter elkaar maar een half uur speelt. Er moet dus naar 
een balans in speeltijd worden gezocht. We streven naar 
ongeveer evenveel speeltijd per speler per seizoen. Hier-
toe worden ook oefenwedstrijden gerekend. Presteren en 
opleiden gaan hand in hand. Dit met de kanttekening dat 
een trainer zijn beste speler op beslissende momenten niet 
hoeft te wisselen. Denk hierbij aan klasse-behoud of kampi-
oenschap.

  Trainer wisselt naar eigen visie. Hij dient wel een duidelijke 
uitleg te geven waarom hij de betreffende speler heeft ge-
wisseld/wissel zet. Slecht gedrag mag bestraft worden met 
minder speeltijd.

  Spelers dienen wel voldoende speelminuten te krijgen zo-
dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit houdt in dat 
spelers die weinig spelen, minuten moeten kunnen maken 
in een lager team. Het technisch jeugdkader ziet toe op het 
uitvoeren van het wisselbeleid.

8.3 LAGERE SELECTIETEAMS EN RECREATIETEAMS BOVENBOUW

  We hanteren bij deze teams een roulatiesysteem. Iedereen 
voetbalt dus ongeveer even veel. Er mogen wel straffen zijn 
(i.v.m. bijv. te laat komen of slecht gedrag).

  Een trainer mag wel de ruimte hebben om de beste spelers 
te laten staan op bepaalde (beslissende) momenten.
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9. DISCIPLINE
  Voorafgaand aan een seizoen worden deze afspraken aan 

de spelers en hun ouders schriftelijk medegedeeld en even-
tueel mondeling toegelicht.  Voetbal is een teamsport, al-
leen samen kunnen we tot goed voetbal en een prestatie 
komen. Daarom is het belangrijk, voorafgaand aan een sei-
zoen, met elkaar een aantal duidelijke afspraken te maken 
om ons vervolgens het hele seizoen hieraan te houden.

 Training
→  Zorg dat je op tijd op het trainingsveld aanwezig bent. Voet-

balkleding en schoeisel zijn verzorgd en sieraden zijn af. Het 
dragen van scheenbeschermers is verplicht. Bij koud weer 
is een trainingsbroek verplicht, dit om blessures te voorko-
men.

→  Elke (selectie) speler traint 2x per week volgens het trainings-
schema. Incidenteel kan voor een training worden afgemeld. 
Er kan een keer een reden zijn. Maak een goede planning 
voor je huiswerk! Indien beide trainingen in een week niet 
worden bezocht, betekent dit in principe geen basisplaats 
bij de eerstvolgende wedstrijd.

→  Als je een keer niet kunt trainen ben je verplicht je af te mel-
den bij de trainer van je elftal. Er wordt niet afgemeld via een 
andere speler.

→  Zonder tegenbericht van de trainer gaat de training altijd 
door, ongeacht het weer.

→  Voor elke training wordt er in groepsverband een warming-
up gedaan.

→   Na de training ruimen spelers het trainingsmateriaal (op 
toerbeurt per week) op en leggen het materiaal op de juiste 
plaats terug.

→  Na de training wordt door iedereen gedoucht. Geadviseerd 
wordt daarbij badslippers te dragen. De kleedkamer moet 
netjes worden achtergelaten. Dit geldt niet voor de JO9  t/m 
de JO13 lichtingen.

→  De geleverde trainingsarbeid en trainingsopkomst kunnen 
bepalend zijn voor de samenstelling van het elftal op zater-
dag.

 Wedstrijd
→  Zorg dat je tenue en voetbalschoenen zijn verzorgd. Het dra-

gen van scheenbeschermers is verplicht. Deze voorkomen 
blessures.

→  Bij thuiswedstrijden dienen JO19, JO17  en JO15 spelers 45 
minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Vanaf 
de JO13 en lager zijn de spelers 30 minuten voor aanvang 
aanwezig. Gezamenlijk en onder leiding van leider/trainer 
wordt naar de kleedkamer gegaan. Bij uitwedstrijden wordt 
de vertrektijd vooraf bekend gemaakt.

→  Voor elke wedstrijd vindt voor de JO19 / JO17/ JO15/ JO13 
selectie-elftallen een voorbespreking plaats. Daarna wordt 
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evenals bij de trainingen een warming-up uitgevoerd.
→  Indien je incidenteel verhinderd bent voor een wedstrijd 

moet er altijd afgemeld worden bij je eigen leider/trainer van 
het elftal. Uiteraard doe je dit zo snel mogelijk ( vóór don-
derdagavond 21.00 uur) Voetbal is een teamsport, meld je 
alleen in het uiterste geval af.

→  De reservespelers(s) dragen een compleet trainingspak. De 
aanwezige trainingspakken worden verzameld op de daar-
voor afgesproken plaats.

→  Na de wedstrijd vindt er e.v.t. een korte nabespreking plaats 
en wordt er door iedereen gedoucht. De kleedkamer wordt 
veegschoon achtergelaten

→  Er wordt van de spelers, leiders en de trainers verwacht dat 
zij altijd zullen meewerken indien ‘n speler gevraagd wordt 
eens voor een ander elftal te spelen. Dit gebeurt altijd in 
overleg met de betreffende hoofdleiders en jeugd coördina-
toren.

 Vervoer bij uitwedstrijden
  Uit ervaring is gebleken dat vaak op dezelfde ouders een 

beroep wordt gedaan voor het verzorgen van het vervoer 
bij uitwedstrijden. Om dit te voorkomen zullen ouders tijdig 
worden benaderd om te rijden.
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10 BIJLAGEN
10.1 BIJLAGE 1

   De uitgangspunten binnen de EFC jeugdopleiding zijn per 
leeftijdscategorie uitgewerkt in Bijlage 1 van het jeugdplan. 
Per leeftijdscategorie wordt aandacht besteed aan de vol-
gende punten:

 A. DOELSTELLING BINNEN HET JEUGDPLAN  
  PER LEEFTIJDSCATEGORIE.

 B. KENMERKEN HORENDE BIJ BETREFFENDE 
  LEEFTIJDSCATEGORIE
 →  Lichamelijke kenmerken.
 →  Motivatie.
 →  Geestelijke en sociale kenmerken.
 →  Motorische kenmerken.

 C. TRAININGSDOELSTELLINGEN
 →  Technisch
 →  Conditioneel
 →  Tactisch
 →  Mentaal

 D. OEFENSTOF
 →  techniek 
 →  Conditioneel.

 E. PRAKTISCHE OPMERKINGEN

10.2 BIJLAGE 2

  Omgang met jongeren / spelers(sters)
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Bijlage 1  UITGANGSPUNTEN JEUGDOPLEIDING PER LEETIJDSCATEGORIE
  JO7 | jeugd t/m 6 jaar
  DOELSTELLING
    Het spelenderwijs aanleren van de grondbeginselen van 

voetbal met de nadruk op speel- en spelvreugde van de kin-
deren zowel met als zonder bal. WENNEN DOOR SPELEN.

  KENMERKEN
  Lichamelijke kenmerken
 →  De pupil verkeert in een harmonische fase van zijn licha-

melijke ontwikkeling; een periode van fysieke gezondheid. 
 →  De pupil beschikt (relatief) over weinig kracht en dyna-

mische motoriek.  Hij mist het vermogen om even door 
te zetten. Consequentie hiervan is veelzijdig bewegen en 
veel kleine pauzes.

  Motivatie
 →  De prestatiezucht heeft nog weinig kans gehad. Het kind 

ontwikkelt spelinstinct. Hij is gevoelig en fantasie gericht.
  Geestelijke en sociale kenmerken.
 →  Het kind komt vanuit de thuissituatie voor het eerst in 

een verenigingssituatie en dat vraagt gewenning en 
zoekt dan in eerste instantie nog houvast bij de ouders. 

 →  Hij kan zich moeilijk concentreren. Hij is ook niet rijp om 
abstracte voorstellingen op te nemen.

  

  Motorische kenmerken
    Balgevoel is nog zwak ontwikkeld. Er is echter wel een ze-

kere coördinatie te herkennen die verder spelenderwijs 
ontwikkelt kan worden.

  TRAININGSDOELSTELLINGEN.
  Technisch
 →  Spel- en balgewenning laten opdoen d.m.v. eenvoudige 

spelletjes.
  Conditioneel
 →  Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene 

grondvormen van de bewegingen: lopen - springen - 
huppen enz.

  Tactisch
 →  Aanleren van de voornaamste basisprincipes van een 

balspel.
 →  Begripsvorming: doelpunten maken en tegendoelpun-

ten verhinderen, bal uit het spel en de spelhervatting. 
  Mentaal
 → Leren omgaan met spelregels.
 →  Leren omgaan met anderen (medespelers, elftalleiders, 

scheidsrechter)
 → Leren functioneren in een groep.
 → Positieve team-beleving na een (doel)-punt.
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  J08 | jeugd t/m 7 jaar
  DOELSTELLING
 →  Het verbeteren van de technische / tactische en mentale 

mogelijkheden van de jeugdspeler. 
  WENNEN DOOR SPELEN.

  KENMERKEN
  Lichamelijke kenmerken
 →  De pupil verkeert in een harmonische fase van zijn licha-

melijke ontwikkeling; een periode van fysieke gezond-
heid. De pupil beschikt (relatief) over weinig kracht. Hij 
mist het vermogen om even door te zetten. Consequen-
tie hiervan is veelzijdig bewegen en veel kleine pauzes.

  Motivatie
 →  De prestatiezucht heeft nog weinig kans gehad. Het kind 

heeft een groot spelinstinct. Hij is gevoelig en fantasie ge-
richt.

  Geestelijke en sociale kenmerken
 →  Het kind stelt zich een eigen doel; het wil geschoold wor-

den. Hij kan zich moeilijk concentreren. Hij is ook niet rijp 
om abstracte voorstellingen op te nemen.

  Motorische kenmerken
 →  Balgevoel is nog zwak ontwikkeld. Er is echter wel een 

voortdurende verbetering van de coördinatie.

  TRAININGSDOELSTELLINGEN
  Technisch
 →  Balgewenning laten opdoen d.m.v. eenvoudige spelletjes.
  Conditioneel
 →  Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene 

grondvormen van de bewegingen: lopen - springen - 
huppen enz.

  Tactisch
 →  Aanleren van de voornaamste spelregels.
 →  Begripsvorming: doelpunten maken en tegendoelpun-

ten verhinderen, bal uit het spel en de spelhervatting. 
  Mentaal
 →  Leren omgaan met spelregels.
 →  Leren omgaan met anderen (medespelers, elftalleiders, 

scheidsrechter)
 →  Leren functioneren in een groep.

  OEFENSTOF
  Techniek
 A. Dribbelen en drijven.
   Eenvoudige vormen, overzichtelijke organisaties, spel-

vormen en afwerken van korte afstanden op een klein 
doel. 

 B.  Plaatsen/trappen en aan- en meenemen.
    Oefen vanuit stand het trappen, heel laag tempo in be-

weging, over korte afstand en in spelvorm, b.v. tweetallen 
tegenover elkaar de bal door het poortje te plaatsen en 



30

aan-of meenemen van medespeler.
 C. Kappen en draaien.
   Eenvoudig beoefenen door b.v. elke speler een bal en 

dan in een niet al te kleine ruimte door elkaar te laten 
dribbelen met kappen/draaien. 

                      
  Conditioneel
 A.  In spelvormen, oefenvormen met springen, huppen, 

wenden. 
 B. Andere spelvormen: tikkertje, maar ook balspelen. 
 C.  In de technische vormen het accent leggen op “reactie” 

bijv. op het fluitsignaal. 

  PRAKTISCHE OPMERKINGEN 
 A.  Trainingsonderdelen moeten kort duren 5-15 min, per 

onderdeel, aangezien de concentratie in geringe mate 
aanwezig is.   

 B.  Bij de uitvoering van de oefening ( vooral de techniek) 
steeds gedurende korte periode over geringe afstanden 
laten oefenen en veel korte pauzes inlassen. 

 C.  Niet de neiging hebben om te willen perfectioneren ( de 
uitvoering is van minder belang), zie de doelstelling. Het 
gaat bij de F-jeugd om gewenning en dan ook nog ge-
wenning d.m.v. spel.

 D.  Organisatie in zijn geheel uitzetten, de aandacht van de 
kinderen is snel zoek.

 E.  Creativiteit van de spelers dient men niet ondergeschikt 
te maken.

 F.  Geen vaste keeper aanwijzen, iedereen laten voetballe-
nen bij toerbeurt keepen.

  JO10 | jeugd t/m 9 jaar
   DOELSTELLING
   Het verbeteren van de technische mogelijkheden van de 

jeugdspeler. LEREN DOOR SPELEN

   KENMERKEN
  Lichamelijke kenmerken
 →  Het uithoudingsvermogen is toegenomen ; langere oefen-

periodes en langere rustpauzes worden mogelijk. Het li-
chaam is voor de speler een betrouwbaar instrument.

  Motivatie
 →  De speler heeft een grotere behoefte om door te zetten. 

De ”aanvoerder” van de groep vertegenwoordigt het ide-
aal van de groep.
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  Geestelijke en sociale kenmerken
 →  De speler wordt regelgevoeliger. Iemand die niet goed 

mee kan wordt terzijde geschoven. Voorkom dit als kader 
echter tijdig. De speler krijgt oog voor de werkelijkheid en 
wil concrete opdrachten uitvoeren, tevens groeit het be-
wustzijn bij een groep te horen.

  Motorische kenmerken
 →  Dit is de ideale leeftijd om de motoriek te ontwikkelen. 

Kracht, durf en behendigheid zijn factoren die het aan-
zien onder de leeftijdgenootjes enorm bevorderen.                                                                                                            
De wil bewust technische vaardigheden leren.

  TRAININGSDOELSTELLINGEN.
  Technisch
 →  Spelenderwijs aanleren d.m.v. uitproberen van de tech-

nische grondvormen (aan- en meenemen, koppen, 
plaatsen, trappen, dribbelen, drijven, stoppen, afwerken, 
kappen, draaien).  

 →  Vooral werken vanuit spelvorm.
  Conditioneel 
 →  Op speelse wijze scholen in algemene beweeglijkheid: 

uitvoeren in spel - en wedstrijdvorm,
  Tactisch
 →  Drang naar individualistisch spel niet aantasten.
 →  Aandacht blijven schenken aan kennis van de belangrijk-

ste spelregels.
 →  Bij tactische vorming blijven uitgaan van alleen de ba-

sisdoelen van het voetbalspel en vooral het scoren van 
doelpunten.

   OEFENSTOF
  Het goed voordoen van de technische is hier belangrijk.

  Technisch en tactisch
 A. Jongleren.
  Individueel, vrij en/of simpele opgaven.
 B. Dribbelen / drijven.
   Oefenen met wisselend dribbeltempo; over wat grotere 

afstanden; met afwerken op doel; iets moeilijkere organi-
satievormen bijv. zig - zag of 8- banen en keren of reactie-
aspect.

 C. Plaatsen / trappen
   Oefenen vanuit stand en vanuit iets hoger bewegings-

tempo; uitsluitend over de grond; afstanden iets vergro-
ten; veel blijven werken in spelvorm.

 D. Aan - en meenemen
    Onbewust laten oefenen bij oefenvormen met plaatsen / 

trappen; vanuit stand of laag bewegingstempo; techniek 
voordoen en spelers bewust laten oefenen.

 E. Kappen en draaien
   Bewegingstempo iets opvoeren, maar werken in spelvor-

men, maar kan ook in wedstrijdvormen.
 F. Schijn- en passeerbewegingen
    Begintechniek op speelse wijze aanleren.( “droog” , zon-

der tegenstander oefenen).
 G. Koppen
   Aangeworpen ballen vanuit stand over korte afstand 

koppen; niet met afwerking ; vooral techniek leren en 
angst wegnemen; geen zware ballen gebruiken.



32

 H. Inwerpen.
    Incidenteel inwerpen beoefenen met tweetallen tegen-

over elkaar, of bij partijspelen met inwerpen laten begin-
nen als de bal uit is gegaan.

 I. Positiespelen.
   Op speelse manier de eerste beginselen bijbrengen , 

denk hierbij aan 5:2 ,4:1 , 3:1
 J. Partijspelen
   Veel met kleine teams werken (4:4 of 5:5); individualisme 

voorrang geven; voornaamste spelregels duidelijk ma-
ken; aanvalsdrift stimuleren.

  Conditioneel
 A.  In spelvormen, oefenvormen met springen, huppen, 

wenden, keren, enz.
 B. Andere spelvormen : tikkertje , maar ook balspelen.
 C.  In de technische vormen het accent leggen op “reactie’ 

bijv. op fluitsignaal.
 D.  De oefenvormen uitvoeren in iets moeilijkere organisa-

tievormen en ook iets minder eenvoudige bewegingsvor-
men (1/4 draai, zigzag, links rechts, enz.); spelvormen met 
of zonder bal bijv. estafette.

  PRAKTISCHE OPMERKINGEN
 A.  Steeds goed voorbeeld laten zien (voor deze leeftijdsca-

tegorie zeer belangrijk). 
 B.  Duur van afzonderlijke trainingsvormen moet kort blijven 

(10 tot 15 min.) maar kan gemiddeld wel iets langer dan 
bij de F-jeugd.

 C.  Afstanden vergroten bij de technische oefeningen , maar 
wel relatief langer rust geven en gedurende kortere peri-
oden blijven werken. 

 D.  De aangegeven technische onderdelen nu bewust gaan 
beoefenen, de uitvoering goed voordoen, maar niet al te 
hoge eisen gaan stellen.

 E.  Creativiteit van de spelers niet ondergeschikt maken.
 F.  Tweedejaars E spelers dienen de spelregels voor het gro-

te veld bijgebracht te krijgen.
 G.  Er hoeft niet per definitie een vaste keeper te worden 

aangewezen en in principe mag iedereen voetballen of 
keepen tenzij er zich speler aandient met aangeboren 
keeperskwaliteiten die graag wil keepen maar ook dan 
blijft het voetballend vermogen belangrijk in de oplei-
ding.
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  JO11 & JO12 | jeugd t/m 11 jaar
  DOELSTELLING
   Het verbeteren van de technische/tactische, conditionele 

en mentale mogelijkheden van de jeugdspeler.
  LEREN DOOR VOETBALLEN EN TECHNIEK OPVOEREN.
   KENMERKEN
  Lichamelijke kenmerken
 →  De speler heeft een grote ideale verhouding hoofd, romp 

en ledematen. Het uithoudingsvermogen is weer toege-
nomen.

  Motivatie
 →  De speler heeft een grote prestatiedrang, hij beleeft der-

halve ook veel plezier aan eigen kracht en prestatie. De 
neiging tot navolging van sportieve voorbeelden is groot. 
Er is een onderschatting van de eigen prestaties aanwe-
zig.

  Geestelijke en sociale kenmerken.
 →  Er is sprake van toenemende kritiek op prestaties van 

zichzelf en dat van anderen. De speler is nog steeds ge-
voelig voor afwijkingen van de regels. Zij geven niet graag 
toe dat hun handelen niet strookt met dat van de ande-
ren. Zij worden snel verleidt tot overmoedig gedrag.

   TRAININGSDOELSTELLINGEN
  Technisch
 →  Begin maken met het gericht beoefenen van de techni-

sche grondvormen. 
 →  Accent leggen op de technische kwaliteit en volmaakte 

uitvoering.
 →  Aanleren van bovenstaande door gebruik te maken van 

eenvoudige organisatievormen en oefenstof, waarbij 
geoefend wordt zowel zelfstandig als met  medespeler; 
naast de spelvorm ook opdrachtvorm hanteren.

  Conditioneel
 →  Geen specifieke conditionele doelstellingen ten aanzien 

van bijv. snelheid, kracht en uithoudingsvermogen.
 →  In principe geen conditionele vormen zonder bal; uitzon-

dering; spelvormen.
 →  Bij de uitvoering van technische en tactische trainings-

onderdelen rekening houden met en gebruik maken van 
een duidelijk vergroot uithoudingsvermogen (in vergelijk 
met E-jeugd); de arbeid-rust verhouding moet aangepast 
(langere arbeid, langere rust).

  Tactisch
 →  Aanleren en beoefenen van algemene tactische principes 

zoals naar de bal toegaan, afschermen, bal niet aan de 
grond laten komen; dus individueel tactisch inzicht vor-
men. Kennis laten maken met de elementaire principes; 
balverlies = verdedigen en balbezit = aanvallen, vrijlopen, 
verdeling over het veld, belang van combinatiespel.

 →  Inzicht laten krijgen in de voornaamste taken van de spe-
lers in een bepaalde positie / op een bepaalde plaats.

 →  Niet te plaats gebonden laten ontwikkelen; in zijn alge-
meenheid spelers niet te snel specialiseren; in de wed-
strijden spelers niet teveel opdrachten geven.
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  Mentaal
 →  Stimuleren prestatievergelijking met betrekking tot eigen 

persoonlijke verrichting en de elftalresultaten ten opzich-
te van anderen; dit houdt in dat er voornamelijk gericht 
gewerkt en gedacht dient te worden.

   OEFENSTOF
  Technisch en tactisch
 A. Jongleren
   Op de plaats, maar ook in het voortbewegen; streven 

naar langere series en iets moeilijkere opgaven; wed-
strijdvormen, koppen er ook in betrekken.

 B. Dribbelen / drijven
    Dribbeltechniek beoefenen vanuit wisselend tempo; 

dribbelen met binnen- en buitenkant voet ; verandering 
van richting, accenten op reacties en wenden en keren 
; beoefenen en verduidelijken van de tactische aspec-
ten ; verschil tussen dribbelen en drijven ; waarnemen; 
afschermen; ook afwerking op doel vanuit verschillende 
posities.

 C. Duel
    Speelse vormen met tweetallen bijv. met twee doeltjes ( 

afschermen) 
 D. Plaatsen / trappen
   Over de grond en door de lucht, wreeftrap aangeven, niet 

specifiek en uitvoering beoefenen; accent zeer nadrukke-
lijk leggen op technische zuivere uitvoering (standbeen, 
lichaamshouding, waar de bal raken enz.); passing over 
de grond beoefenen vanuit stand en vanuit beweging, 

passing door de lucht beoefenen vanuit een aangespeel-
de rollende en een stilliggende bal; oefenen met twee of 
drietallen; ook trappen in volley en dropkick.

 E. Aan - en meenemen.
     Ballen over de grond beoefenen met opdrachten (1/2 

draai of in een bepaalde richting); zowel vanuit stand als 
vanuit de beweging; het stoppend meenemen (van bal-
len door de lucht); eerst beoefenen op de plaats en het 
voorstoppen (hoofd, borst, bovenbeen) daarbij betrek-
ken; bal en lichaamstechniek; ook met afwerken op het 
doel.

 F. Koppen.
     Vanuit stand met en zonder opsprong en vanuit bewe-

ging (zonder opsprong), maar soms ook met afwerken 
op doel; steeds werken met aangeworpen ballen    (zie 
ook jongleren; koppend hooghouden). 

 G. Positiespelen.
     2:1, op een speelse manier bijbrengen (1-2 combinaties/

individuele acties en overname op eigen initiatief). Ook 
5:2, 4:2, 3:1, enz.

 H. Partijspelen.
    Veel kleine (4:4 of 5:5) partijspelen met doeltjes, maar 

ook bewust grotere partijen (8:8) en bepaalde tactische 
aspecten belichten, zoals balbezit en balverlies, verde-
ling van het speelveld, belang van combinatiespel Indivi-
dualisme niet aan banden leggen.

 I. Kappen en draaien.
    Opvoeren van de techniek (wedstrijdgericht beoefenen). 
 J. Schijn- en passeerbewegingen.
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    Techniek opvoeren d.m.v. actieve (50 %) weerstand van 
tegen stander.

  Conditioneel
 A.  Arbeid - rust verhouding bij het oefenen van de techni-

sche onderdelen, maar ook van de tactische onderdelen, 
bijstellen in de zin van langere arbeidstijden, grotere af-
stand, meer herhalingen achter elkaar, hogere snelheid 
en meer tempo. Toch een relatief langere rustpauze in-
lassen, aangezien het uithoudingsvermogen iets is toe-
genomen. 

 B.  Geen specifieke conditionele doelstellingen en trainings-
onderdelen (niet apart gaan beoefenen, sprinten-sprin-
gen-kracht of oefeningen die ten doel hebben dat het 
uithoudingsvermogen wordt vergroot).

 C.  Wel conditionele accenten leggen in de uitvoering van de 
technische en tactische onderdelen bijv. dribbelen met 
snel afwisselend tempo in combinatie met richtingsver-
anderingen.

 D.  Geen conditionele oefeningen zonder bal met uitzonde-
ring van spelvormen

   PRAKTISCHE OPMERKINGEN
 A.  Steeds goed voorbeeld laten zien ( voor deze leeftijdsca-

tegorie zeer belangrijk).
 B.  Inspelen op leergierigheid in deze fase, door geduldig, 

maar perfectionistisch te werken. Het aanleren van een 
gave technische uitvoering is van het grootste belang.

 C  Teneinde echt verbetering d.m.v. veel oefenen te kunnen 
aanbrengen, moet er langduriger en grondiger worden 
getraind op bepaalde onderdelen en de trainer gaat nu 
echt uit van oefeningsdoelen d.w.z. wat moet er in be-
paalde oefenvormen beoefend worden en waar wil ik nu 
precies verbeteringen aanbrengen.

 D.  De duur van de trainingsonderdelen worden nu langer; 
15 tot 20 min. waarbij soms kan worden doorgegaan tot 
25-30 min., mits voldoende variatie aanwezig is.

 E.  Qua trainingsmethode gebruik maken van de duurme-
thode ( alleen bij partijspelen), de herhalingsmethode en 
de intervalmethode ( interval - duur partijspelen, soms 
positiespelen en soms interval snelheid) bijv. 1:1 inten-
sief. 

 F.  Indien niveau van de groep toereikend is, kan voorzichtig 
begonnen worden met oefeningen onder weerstand.

 G.  Creativiteit spelers niet ondergeschikt maken.
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  J015 | jeugd t/m 14 jaar
   DOELSTELLING
 →  Het verbeteren van de technische / tactische en mentale 

mogelijkheden van de jeugdspeler.
 →  Wedstrijdsituatie benaderen.

  KENMERKEN
  Lichamelijke kenmerken
 →  De speler zit in het begin van de puberteit. Organen en 

spieren kunnen de snelle groei van het skelet nauwelijks 
bijhouden. Hierdoor is de speler beperkt belastbaar. 
Voorzichtigheid dient geboden te worden bij een zeer in-
tensieve belasting en/of belasting zonder warming-up. Er 
bestaat nu gevaar voor spieraandoeningen.

  Motivatie
 →  De drang tot beweging is sterk afgenomen. In het alge-

meen zijn ze weinig gevoelig voor moraliserende ge-
sprekken. Hij heeft behoefte aan vaste afspraken, rechten 
en plichten.

  Geestelijke en sociale kenmerken
 →  Groepvorming neemt een belangrijke plaats in. De spe-

ler lokt als het ware graag een conflict uit. Meer en meer 
vormt de speler zich een eigen mening. Hij overschat 
zichzelf wel eens en valt dan weer in grote onzekerheid.

  Motorische kenmerken
 →  De motorische zekerheid neemt sterk af. Ondanks de 

vaak ontbrekende leergierigheid blijft de steeds geleerde 
motorische vaardigheid behouden, ook al vermindert 

deze tijdelijk.

  TRAININGSDOELSTELLINGEN
  Technisch
 →  Voortzetten van het doelgericht, technisch zuiver leren 

beheersen van de technische grondvormen, maar nu la-
ten oefenen vanuit een grotere snelheid en in een hoger 
tempo; meerdere technische grondvormen bij de uitvoe-
ring combineren en aansluitend laten beoefenen; bij be-
paalde vormen verdedigers inlassen.

 →  Gelet op de puberteit en als gevolg daarvan verminderde 
coördinatie zullen zich grote verschillen bij de ontwikke-
ling van de individuele speler voordoen; ten aanzien van 
bepaalde spelers moet dan ook bewust met eenvoudige 
oefenvormen en in lager tempo gewerkt worden.

  Conditioneel
 →  Ook hier geldt dat de lichamelijke belasting per speler 

moet verschillen omdat de lichamelijke ontwikkeling 
sterk varieert.

 →  Wel moet er in vergelijking met de D-jeugd gemiddeld 
van een grotere intensiteit sprake zijn; een grotere belas-
ting ten aanzien van arbeids-rust verhouding is.

 →  verantwoord (hierbij moet worden gedacht aan conditio-
nele oefeningsdoelen die deel uitmaken van technische 
en tactische oefenvormen). Dus oefenen met de bal.

 →  Een uitzondering op het hier voorgaande kan gemaakt 
worden voor bepaalde kracht en vaardigheidsoefenin-
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gen, namelijk algemene lenigheid - en ontspanningsoe-
feningen.

 →  Geen specifieke conditionele oefeningsdoelen in de zin 
van uithoudingsvermogen en kracht; wel snelheidstrai-
ning, maar dan zowel met - als zonder bal. (bijv. in esta-
fettevorm).

  Tactisch
 →  Vanuit algemene tactische principes verdere uitbreiding 

geven aan individuele tactiek (schijnbewegingen, ver-
snellen, agressief en behoudend verdedigen, aanbieden 
in bepaalde tactische situaties).

 →  Leren onderscheiden van de verschillende dekkingsvor-
men.

 →  Leren begrijpen en beoefenen van de verschillende aan-
valsmogelijkheden (1-2 combinatie, individuele actie, 
overname, combinatiespel, aanbieden vanuit tweede of 
derde lijn enz.).

 →  Verduidelijken van het belang van elftaltactiek en het 
inzicht bijbrengen in en beoefenen van de belangrijkste 
taken van de verschillende linies en de posities binnen 
deze lijnen.

 →  Samenwerking tussen de linies bevorderen.
  Mentaal
 →  Zelfvertrouwen voortdurend ontwikkelen.
 →  Verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen.
 →  Opvoeden in sportmentaliteit in de zin van lichaamsver-

zorging, wedstrijdvoorbereiding, prestatiebewustzijn en 
het materiaalbeheer.

  OEFENSTOF
  Technisch en tactisch
 A. Jongleren.                                                                                                                           
   Soms als apart onderdeel opvoeren; soms laten beoefe-

nen als relatieve rust tijdens de technische oefeningen uit-
voeren : individueel en met tweetallen, in moeilijke vormen 
en met afwerking; met moeilijke organisatie bijv. parcours 
met om paaltjes, over hekjes enz. in stand en in voortbe-
wegen beoefenen.  

 B. Dribbelen / drijven
   Beoefenen onder weerstand in speelse vormen, in 

hoog(ste) tempo en vanuit hoog tempo inlassen; schijn-
bewegingen, kapbewegingen met en zonder versnelling 
en richtingsveranderingen, met of zonder afwerking.

 C. Duel 1:1.
   Bewust oefenen van passeerbewegingen onder niet-

jagende weerstand duelleren zonder doel en duelleren 
met een of twee doeltjes in op drachtspel- en wedstrijd-
vorm; ook afwerken op doel.

 D. Plaatsen / trappen.
   Steeds meer gaan oefenen op passing vanuit dribbel 

zowel over de grond als door de lucht; trappen met bin-
nenkant wreef en buitenkant voet (nadrukkelijk scholen) 
; ook oefeningen doen waarbij direct spelen centraal 
staat; denk aan volley; half volley; en dropkick.

 E. Aan- en meenemen / stoppend meenemen.
   Aan- en meenemen en stoppend meenemen beoefenen 

vanuit de beweging en op snelheid op alle mogelijke ma-
nieren; ook tactische facetten ( wegdraaien van tegen-
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stander, schijnbewegingen, indraaien, afschermen etc.) 
nadrukkelijk laten doen; in eenvoudige vormen onder 
weerstand oefenen. Veel oefenvormen met afwerking op 
doel bijv. vanuit wedstrijdsituaties

 F. Schijn- en passeerbewegingen.                   
    Vanuit een actieve (75 %) weerstand en op snelheid pas-

seren van de tegenstander d.m.v. 1:1 (met afwerken op 
doel).

 G. Koppen.
   Zeer regelmatig beoefenen vanuit de loop en zonder op-

sprong, met aangeworpen en aangeschoten ballen , met 
zweefsprong en afwerking op doel.

 H. Combinatievormen.
    Eenvoudige combinatievormen met tweetallen met en 

zonder positiewisselingen, waarbij het gaat om iets dui-
delijk te maken met betrekking tot de juiste manier van 
aanbieden; verder de een-twee- combinatie, de spelver-
plaatsing, het opkomen achter de bal vandaan, het ruim-
tegebruik, enz. met afwerken op doel.

 I. Positiespelen.
   Positiespel 3 : 1 verder uitwerken tot het stadium van 

goede uitvoering bij balverlies en balbezit, begrip van 
spel verdelen en tempowisseling hanteren; uitvoering: 
afgebakende ruimte (12x12), vrije ruimte en met ca. 6-9 
spelers plus twee doeltjes . Hetzelfde geldt voor het posi-
tiespel 2:1 in dezelfde organisatievormen als 3 : 1 ; verder 
kan een begin worden gemaakt met 3 : 2, 4 : 2, 5 : 2, en 5 : 
3 in een afgebakende ruimte (accent op dieptepass).

 J. Partijspelen.
   Gebruik maken van alle partijspelen 2 : 2 t/m 11:11 met 

twee doeltjes en soms in een afgebakende ruimte zonder 
doeltjes begin maken met uitleggen en beoefenen 2 : 2 
omdat hier een aantal belangrijke tactische aspecten be-
licht kunnen worden (aanvalsmogelijkheden, loopacties, 
speltempo, verschillende manieren van dekken, behou-
dend en jagend verdedigen, omschakelen van balverlies 
naar balbezit en omgekeerd ); veel kleine partijspelen 
blijven doen (3 : 3 en 4 : 4);  bij grotere partijspelen nadruk-
kelijk coachen: de samenwerking tussen de taken van de 
linies.

  Conditioneel
 A.  Gemiddeld een grotere belasting met betrekking tot de 

arbeids-rustverhouding bij bijv. de uitvoering van de 
technische oefeningen; nu ook gebruik maken van de 
interval-snelheids-trainingsmethode , maar met relatief 
lange rust ( bijv. 45 sec. arbeid- 90 sec. rust).

 B.  Goed rekening houden met soms erg individuele ver-
schillen (qua belastbaarheid).

 C.  Gebruik van lenigheids- en ontspanningsoefeningen is 
aan te bevelen in de warming-up, maar zeker ook in de 
herstelperiode na een zware inspanning.

 D.  Explosiviteit nadrukkelijk beoefenen gedurende korte pe-
riodes van 10-15 minuten waarbij de bal gebruikt wordt.

 E.  Verder geen specifieke conditionele scholing en nauwe-
lijks werken zonder bal en de intensiteit bij het oefenen 
van technische en tactische onderdelen op hoger niveau 
brengen door: meer herhalingen, langere series, kortere 
rust, langere totale trainingsduur, meer oefenen onder 
weerstand, vanuit wedstrijdsituaties.
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   PRAKTISCHE OPMERKINGEN
 A.  Op deze leeftijd voortzetten van (waarbij de D-jeugd be-

gonnen is) het grondig en bij herhaling oefenen van de 
technische grondvormen op een juiste wijze; perfectio-
nistisch werken; niet te veel tegelijk willen doen; op een 
trainingsveld liever twee onderdelen die uitvoerig aan 
bod komen en waarmee resultaat wordt geboekt, dan 

vijf onderdelen die er half uitkomen.
 B.  Houdt tijdens de training en de begeleiding duidelijk re-

kening met de individuele verschillende effecten van de 
puberteitsfase.

 C.  Creativiteit van de spelers dient niet ondergeschikt ge-
maakt te worden.
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  J017 | jeugd t/m 16 jaar
  DOELSTELLING
 →  Het verbeteren van de technische/tactische, conditio-

nele en mentale mogelijkheden van de jeugdspeler. 
 → Presteren in wedstrijden.
  KENMERKEN
  Lichamelijke kenmerken
 →  Door een toenemende breedtegroei en spiervolume is 

een verhoogde trainingsintensiteit op kracht en duurtrai-
ning mogelijk ( verhoogde belastbaarheid). Het lichaam 
groeit verder uit tot de gestalte van een volwassen man.

  Motivatie
 →  Men krijgt oog voor de noodzaak van geven en nemen. 

Zo is de junior steeds vaker in staat tot opoffering voor 
het team. Hij wordt vooral kritisch op zijn eigen prestatie 
en voelt sterk de eigen verantwoordelijkheden t.o.v. het 
elftal.

  Geestelijke en sociale kenmerken
  →  Zijn radicaal in hun denken. Er ontstaat een toenemende 

realistische zelfkennis.   Men gaat minder emotioneel rea-
geren en dus ook de agressie neemt af. Hierdoor ontstaat 
een betere betrekking met de leider en trainer. 

  Motorische kenmerken
 →  Er is een verbetering van de spieren en zenuwen. Men kan 

zich dus nu toeleggen op doelgerichte techniek-training 
hetgeen resultaten zal afwerpen.

   TRAININGSDOELSTELLINGEN
  Technisch
 →  Verder scholen van de technische kwaliteiten, waarbij 

nu ten aanzien van de grondvormen in een hoger tempo 
geoefend wordt; vanuit een grotere snelheid en onder 
toenemende weerstand van een verdediger; ook worden 
nog meer technische onderdelen bij het oefenen achter-
eenvolgens uitgevoerd, waarbij in veel gevallen wordt 
afgewerkt.

 →  In het bijzonder moet veel aandacht worden geschonken 
aan het aanvallend en verdedigend koppen, aan de af-
werking en het passen over grote afstand.  

 →  Gelet op de puberteit en als gevolg daarvan verminde-
rende coördinatie zullen zich grote verschillen bij de 
ontwikkeling van de individuele spelers voordoen; ten 
aanzien van bepaalde spelers moet dan ook bewust met 
meer eenvoudige oefenvormen en in een laag tempo ge 
werkt worden.

 →  Accentueren van enkele technische handelingen met 
tactische aspecten zoals bijv. kapbewegingen, schijnbe-
wegingen, spelen van een bal met een bewuste snelheid, 
richting, effect, en het direct spelen.

 →  Doelgericht laten beoefenen vanuit wedstrijdsituaties 
en via positie partijspelen, waarbij technische accenten 
worden gelegd.

 →  Veel technische ervaring laten opdoen door het veelvul-
dig spelen van wedstrijden.
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  Conditioneel
 →  In deze leeftijdsklasse een gericht begin maken met een 

conditionele scholing t.a.v. vooral snelheid en uithou-
dingsvermogen en (in mindere mate) kracht. 

 →  Teneinde een goed trainingsresultaat te behalen zal er bij 
bepaalde conditionele oefeningsdoelen (snelheidstrai-
ning) met oefenstof zonder bal gewerkt moeten worden.

 →  Verder geldt ook hier: de verschillen in conditionele be-
lasting t.o.v. de C- jeugd vooral laten uitwerken in aan-
passing c.q. verzwaring van de arbeid-rust verhouding 
inzake de technische en tactische oefeningen.

  Tactisch
 →  Voortdurende en bewuste uitdieping van de individuele 

tactiek in wedstrijdsituaties.
 →  Beoefenen van de verschillende dekkingsvormen en het 

onderkennen van de voor en nadelen.
 →  Begrip bijbrengen voor het gebruik maken van tactische 

mogelijkheden zoals hanteren van speltempo, de achter-
waartse pass, het tot stand brengen van een numerieke 
meerderheid in een bepaald terreingedeelte.

 →  Het ontwikkelen van het denken in taken op een bepaal-
de positie / plaats, de functie van die plaats binnen een 
linie en de taak van die linie binnen het elftal.

 →  Als gevolg van bovengenoemde : liet leren denken in een 
elftaltactiek zoals in algemene tactische zin (leren aan-
sluiten en meer of minder verdedigend spelen) en t.a.v. 
bewust gekozen speelwijze (counteren, buitenspelval, 
bepaalde dekkingssysteem en het jagen).

 →  Bewust hanteren van de spelhervattingen.
  

  Mentaal
 →  Zelfkritiek stimuleren.
 →  Perfectionistisch leren werken.
 →  Verder ontwikkelen ”voetbal mentaliteit” in de zin van li-

chaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, prestatiebe-
wust zijn en materiaalbeheer.

 →  Voortdurend blijven stimuleren en enthousiast maken 
(de ervaring leert dat nogal wat voetballers op deze leef-
tijd naar andere sporten verdwijnen).

  OEFENSTOF
  Technisch en tactisch
 A. Jongleren.
    Te gebruiken in relatieve rust bij technische oefenstof; 

ook in de vorm van tennisvoetbal op te voeren.
 B. Dribbelen / drijven.
    Beoefenen onder weerstand, hoogste tempo, met kap-

bewegingen, richtingsverandering, versnelling vanuit 
hoog tempo, duidelijk maken het nut van de dribbel in 
tactisch opzicht; alle vormen met en zon der afwerking 
op doel.

 C. Duel 1:1.
     Passeerbewegingen perfectioneren, in opdracht en wed-

strijdvorm met afwerken op een of twee doeltjes en op 
een groot doel; ook weer duel als tactisch middel (nu-
merieke meerderheid afdwingen) weerstand duidelijk 
opvoeren; accent leggen op omschakelen aanvallen/ver-
dedigen en andersom.

 D. Plaatsen / trappen.                                                                                          
   Alle vormen van plaatsen en trappen over de grond en 
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door de lucht beoefenen, waarbij gewerkt wordt met 
gemiddeld grotere afstanden en het passen vanuit een 
hoog dribbeltempo; het accent ook leggen op direct 
spelen; specifiek beoefenen, de eindpassing (voorzet, te-
ruggelegde bal), dieptepass, diagonale pass; dit alles via 
opdrachten in positie en partijspelen.

 E. Aan- en meenemen + stoppend meenemen van de bal
   Aan- en meenemen en stoppend meenemen van de bal 

, beoefenen vanuit de beweging en op snelheid op alle 
mogelijke manieren; ook tactische facetten (wegdraaien 
van de tegenstander, schijnbewegingen, indraaien, af-
schermen ect.) nadrukkelijk laten doen; in eenvoudige 
vormen werken en oefenen onder weerstand; veel oefe-
nen met afwerking op doel bijv. vanuit wedstrijdsituaties. 
Dit is dezelfde oefenstof als bij de C-jeugd, maar nu weer 
in hoger tempo op hoger niveau en vooral in wedstrijdsi-
tuaties; de handelingssnelheid bevorderen.

 F. Koppen.
   Koppen nu nog voornamelijk beoefenen met aange-

speelde ballen: verschil tussen aanvallend- en verdedi-
gend koppen; ook specifiek beoefenen: het koppen als 
afwerking vanuit een voorzet.

 G. Combinatievormen.
   Gebruik maken van de standaard-combinatievormen 

(niet al te vaak) met twee of drietallen; het is de tactische 
aspecten te belichten zoals: speltempo, spelverplaat-
sing, het belang van achterwaarts gespeelde ballen; 
daarnaast: het beoefenen van aanvalspatronen waar bij 

gebruik wordt gemaakt van algemene tactiek, maar ook 
specifiek (gericht op de kwaliteit van de spelers en ook 
algemeen tactisch zo als counter) werken met en zonder 
verdedigers; bijna altijd met afwerking op doel; accent --> 
eindpassing en afwerking op doel.

 H. Positiespelen.
   Verdere verdieping en perfectionering van 2:1, 3:1, 3:2, 

4:2, 5:2 en 5:3, uitgevoerd in de afgebakende ruimte en 
met kleine en grote doelen (met keepers) met en zonder 
individuele actie, overname, aanbieden vanuit tweede of 
derde lijn enz.

 I. Partijspelen.
  Zonder doelen.
   In afgebakende ruimte beoefenen de punten a, b, c, en e 

: werken met opdrachten (bijv. elke speler van de aanval-
lende partij moet in beweging zijn, anders volgt automa-
tisch balverlies als straf; of met beperkingen als driemaal 
raken).

   Met doelen: Zie bovenstaande punten en vooral ook de 
taakstelling van de linies en posities.

 J Spelhervattingen.
    Bewust gaan oefenen zowel met de gehele groep als met 

een of meerdere spelers; vooral de vrije schop en de cor-
ner; dit ook weer laten terugkomen in de positie-en par-
tijspelen.

  Conditioneel   
 A.  In deze leeftijdsklasse voor het eerst specifiek gerichte 

conditionele scholing t.a.v. vooral de snelheid, reactie 
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maar ook uithoudingsvermogen en kracht. 
 B.  Bovenstaande accenten ook nu weer leggen bij de uit-

voering van technische en tactische vormen ; maar nu 
ook als oefeningsdoel op zich , hetgeen vooral geldt voor 
de snelheid (sprinttraining).

 C.  Snelheidstraining laten uitvoeren met en zonder bal, ( 
bijv. dribbelen met voortdurende kapbewegingen en 
versnellingen met bijv. afwerken op doel en diverse her-
halingen zonder rust); uithoudingsvermogen in de win-
terperiode ook zonder bal (niet te vaak) ; tijdens de com-
petitie uitsluitend accentuerend werken met technische 
en tactische oefenstof.

 D.  Rekening blijven houden met individueel grote verschil-
len en mogelijke belasting.

 E.  Vooral gaan werken aan wedstrijdconditie door: veel 
wedstrijden te spelen, alles te oefenen onder weerstand, 
in hoog tempo, in wedstrijd-vorm, in spelsituaties en in 
vermoeide toestand.

 PRAKTISCHE OPMERKINGEN
 A.  In deze leeftijdsfase gericht gaan werken naar de wed-

strijd toe en ook werken aan specifieke (technische , tac-
tische en conditionele ) onderdelen, waarbij ook indivi-
dueel gericht gewerkt moet worden.

 B.  Op prestatie gerichte manieren benaderen, waarbij be-
wust gewerkt wordt aan vooruitgang in de persoonlijke 
ontwikkeling van de spelers en/of het team; daarbij die-
nen ook de wedstrijdresultaten niet uit het oog te worden 
verloren.

 C.   Houdt tijdens de training en de begeleiding duidelijk re-
kening met de per individu verschillende effecten van de 
puberteitsfase.

 D.  Creativiteit van de spelers dient niet ondergeschikt ge-
maakt te worden.
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  J019 | jeugd t/m 18 jaar

  DOELSTELLING
 →  Het verbeteren van de technische/tactische, conditionele 

en mentale mogelijkheden van de jeugdspeler. 
 →  Streven naar perfectie.

   KENMERKEN
  Lichamelijke kenmerken
 →  De optimale grens van het lichamelijke wordt bereikt. 

Een systematische training van kracht en uithoudings-
vermogen is nu op zijn plaats. Overbelasting is bijna niet 
mogelijk.  Verbeteringen zijn alleen mogelijk door doel-
bewuste en methodisch zorgvuldig geplande training.

  Motivatie
 →  Vaak uit men zich in een sterk uitgesproken vorm van zelf-

kritiek. Het zelf doen en het mede verantwoording dra-
gen komt centraler te staan.  
De speler kent vaak een geldingsdrang en streeft vaak 
naar erkenning zoals bij volwassen.

  Geestelijke en sociale kenmerken
 →  Er treedt een stabiliteit op van karakter. Er zijn nog best 

enkele crisisperioden mogelijk, vooral tussen groep en 
individu. Deze kunnen ontstaan door gelegenheidsspan-
ningen op school, werk, thuis en leiden vaak tot voorbij-
gaande geestelijke en sociale storingen.

  Motorische kenmerken
 →  Deze fase staat bekend als het hoogtepunt van motori-

sche vaardigheden. Precisie, vlotheid en tempo van de 

beweging wordt hoofdzakelijk door aanleg (talent) en 
frequentie van training ingekaderd.

   TRAININGSDOELSTELLINGEN
  Technisch
 →  Verdere vervolmaking van de technische grondvormen; 

erin brengen van automatisme; oefenen in hoogste tem-
po, onder gemiddeld grote weerstand, in vermoeide toe-
stand en in complexe spelsituaties; handelingssnelheid 
opvoeren. 

 →  Veel aandacht blijven schenken aan koppen, afwerken 
en passen over lange afstand; bij de uitvoering op hoger 
niveau dan bij de B-jeugd.

 →  Ontwikkelen van specifieke technische handelingen met 
in grote mate tactische aspecten; ook op hoger niveau.

 →  Spelhervattingen combineren met specifieke technische 
aspecten; ook op hoger niveau.

 →  Extra training ( groepsgewijs en individueel ) met betrek-
king tot de technische kwaliteiten die nodig zijn voor het 
spelen op een specifieke plaats in het elftal; verder na-
tuurlijk ook het verbeteren van tekortkomingen.

  Conditioneel
 →  Ten aanzien van conditionele trainings- en oefenings-

doelen bij oefenstof zowel met als zonder bal de spelers 
belasten tot hun maximale prestatieniveau.

 →  Wat de conditionele training betreft, bewust en gericht 
gaan scholen t.a.v. snelheid, kracht en uithoudingsver-
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mogen; het laatste aspect vrijwel uitsluitend beoefenen 
met de bal.

 →  Ook conditioneel een zodanige basis leggen dat de over-
gang naar de senioren wordt voorbereid.

  Tactisch
 →  Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel 

in spelsituaties als in het spelen op een bepaalde plaats 
in een linie.

 →  Bewust gaan oefenen van tactische mogelijkheden zoals 
speltempo, het spel verplaatsen, de achterwaarts ge-
speelde pass, het tot stand brengen van een numerieke 
meerderheid in een bepaald terreingedeelte en gericht 
trainen op specifieke speelwijzen ( formaties, systemen 
en tactieken).

 →  Ontwikkelen en stimuleren van het leren analyseren van 
tactische situaties.

  Mentaal.
 →  Prestatieve instelling, vooral in de zin van streven naar 

een persoonlijk prestatieniveau door middel van voort-
durende drang naar perfectie.

 →  Stimuleren van een kritische beoordeling van de eigen 
capaciteiten.

 →  Bepaald inzicht laten krijgen van realistische verwachtin-
gen t.a.v. voetballoopbaan op seniorenniveau.

   OEFENSTOF
  Technisch en tactisch.
 A. Jongleren.
   Te gebruiken in relatieve rust bij technische oefenstof; 

ook in de vorm van tennisvoetbal opvoeren.

 B. Dribbelen / drijven.
   Beoefenen onder weerstand, hoogste tempo met kap-

bewegingen, richtingsveranderingen, versnelling vanuit 
hoog tempo; duidelijk maken van de dribbel in tactisch 
opzicht; met en zonder afwerking op doel; oefenen in op-
drachtvorm zoals in spel- en wedstrijd- vormen (bijv. par-
tijspelen met opdracht “alleen breedte en achterwaartse 
passes toegestaan” terreinwinst in sprintdribbel)

 C. Duel 1:1.
   Passeerbewegingen perfectioneren, in opdracht en wed-

strijdvormen met afwerken op een of twee doeltjes en 
op een groot doel; ook weer het duel als tactisch middel 
(numerieke meerderheid afdwingen) weerstand duidelijk 
opvoeren; accent op omschakelen aanval- verdediging 
en andersom; vormen waarbij accenten gelegd worden 
op bijv. passeerbewegingen, afschermen, het ruimte ma-
ken, het juiste moment van ingrijpen voor een verdediger 
(dus individuele tactiek) het duel ook accentueren in par-
tijspelen , bijv. met opdracht “passing eerst toegestaan 
na het uitspelen van een tegenstander”.

 D. Plaatsen / trappen.
   Perfectioneren van de passing met het accent op direct 

spelen (in de combinaties maar ook in het terugleggen), 
eindpassing (nu ook na het uitspelen van een verdediger), 
spelverplaatsende pass , passing over grote afstand; veel 
individueel afwerken, dat wil zeggen oefenstof aanpas-
sen aan de plaats in het elftal (bijv. vleugelspitsen bewust 
laten oefenen op allerlei voorzetten, centrale verdedigers 
laten oefenen op schuine- en dieptepass, middenvelder 
laten oefenen op breedte-, diepte- en schuine passes.)
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 E. Aan- en meenemen en stoppend meenemen van de bal.
   Perfectionistisch werken wat betreft het aan- en meene-

men van de bal; dit alles in hoog tempo, in wedstrijdsi-
tuaties met vaak afwerken op doel, met versnellingen en 
vaak onder weerstand ook oefenen in combinatie met 
andere technische vormen(bijv. aan- en meenemen in 
samenhang met kapbewegingen).

 F. Koppen.
   Koppen nu nog voornamelijk beoefenen met aange-

speelde ballen; verschil tussen aanvallend- en verdedi-
gend koppen als afwerking vanuit een voorzet; ook ac-
centueren in partijspelen met of zonder opdracht, al dan 
niet op grote doelen; bij het oefenen veel met weerstand 
werken, vooral ook aandacht blijven geven aan verschil 
tussen aanvallend en verdedigend koppen, derhalve veel 
individueel en in groepen trainen

 G. Combinatievormen.
   Vrijwel uitsluitend nog vormen geven die gebaseerd zijn 

op specifiek tactische situaties bijv. de counter, 2:l situ-
atie, het achter de bal vandaan komen en het beoefenen 
van een opbouwende en aanvallende speelwijze ; geen 
standaard combinatievormen meer

 H. Positiespelen.
   2:1, 3:1, 4:2, in vrije en afgebakende ruimte alleen nog als 

warming-up; wel uitvoeren met twee doeltjes ; ook 5:3, 
4:3, 6:3, 8:5 etc; in afgebakende ruimte om bepaalde tac-
tische aspecten te beoefenen.

 I. Partijspelen.
   Zonder en met doelen, met en zonder opdrachten, met 

en zonder beperkingen , met en zonder specifieke coa-
ching van bepaalde tactische aspecten; kleine partijspe-
len niet verwaarlozen; beoefenen van punten a, b, en c 
onder tactische doelstellingen.

 J. Spelhervattingen.
   Bewust gaan oefenen zowel met de gehele groep als met 

een of meerdere spelers; met name de vrije schop en de 
corner; dit ook weer laten terugkomen in de positiespe-
len en partijspelen.

  Conditioneel
 A.  In deze leeftijdsklasse belasting opvoeren tot maximum, 

waarbij ook in dit opzicht een basis moet worden gelegd 
voor de overgang naar de senioren; specifieke gerichte 
conditionele scholing t.a.v. vooral de snelheid, reactie, 
maar ook uithoudingsvermogen op kracht.

 B.  Bovenstaande accenten ook nu weer leggen hij de uit-
voering van technische vormen; maar nu ook als oe-
feningsdoel op zich, wat vooral geldt voor de snelheid 
(sprinttraining).

 C.  Snelheidstraining laten uitvoeren met en zonder bal, 
(bijv. dribbelen met voortdurende kapbewegingen en 
versnellingen met bijv. afwerken op doel en diverse her-
halingen zonder rust) ; uithoudingsvermogen in de win-
terperiode ook zonder bal (niet te vaak).

 D.  Eens per week een gerichte explosiviteittraining (met, 
maar ook zeker zonder bal).

 E.  Voor de rest, m.u.v. de voorbereidingsperiode alles met 
de bal laten uitvoeren; uithoudingsvermogen, snelheid, 
kracht, duurkracht, reactie, harding en coördinatie vooral 
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beoefenen als onderdeel van technische en tactische oe-
fenstof (een van de oefeningsdoelen).

 F.  Bijna alle vormen in spelsituaties, in hoogste tempo, on-
der weerstand, in wedstrijdvorm, in vermoeide toestand, 
vanuit een hoog tempo met een hoge handelingssnel-
heid etc.

  PRAKTISCHE OPMERKINGEN
 A. Veel wedstrijden spelen
 B.  Vaak individueel en in groepen werken, waarbij oefenstof 

specifiek wordt gericht op individuele kwaliteiten en te-
kortkomingen, plaats in het elftal, de speelwijze van het 
elftal etc.

 C.  Creativiteit van de spelers dient niet ondergeschikt ge-
maakt te worden.

  DOELVERDEDIGERS
   We verwijzen ook naar de inhoud van het keepersjeugd-

plan wat is opgesteld om structuur aan te brengen in het 
opleiden van onze keepers.

  DOELSTELLING
   Het verbeteren van de technische/tactische, conditi-

onele en mentale mogelijkheden van de jeugdspelers 
onder leiding van De Coördinator Keeperstrainers en de 
keeperstrainers. De Coördinator keeperstrainingen com-
municeert met de ACV en Technisch jeugdcoördinatoren.

  KENMERKEN
   De opbouw van een keeperstraining moet aan dezelfde 

eisen voldoen als de training van een veldspeler; deze 
bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 →  De warming-up.
 →  Vormend en functioneel gedeelte 

  (conditie, techniek, tactiek).
 →  Terugkeren tot kalmte.

  TRAININGSDOELSTELLINGEN
  Warming-up
 →  Het lenig maken van de spieren en gewrichten is nodig 

voor het functionele en vormende gedeelte.
  Conditioneel
 →  Spierversterkende oefeningen voor o.a. de schoudergor-

del , armen, vingers, romp en benen.
  Lenigheid
 →  De lenigheidoefeningen zijn van groot belang voor de 

doelverdediger, zij dragen bij tot verbetering van de snel-
heid en spierkracht.

  Reactiesnelheid en snelheid van uitvoering.
 →  Aandacht schenken aan het op hoge snelheid uitvoeren 

van de oefeningen.
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  Algemene weerstand
 →  Het op hoge snelheid uitvoeren van de oefeningen op al-

gemene weer stand met een minimum duur van 45- tot 
90 seconden.

  Techniek
 →  Verplaatsing in het doel: zijwaartse bijtrekpassen van de 

linker- naar rechterpaal en terug en het volgen van de 
spelsituatie.

 →  Aannemen van de bal langs de grond,op halve hoogte, 
en in de lucht.

 →  Zijwaarts-, voorwaarts- en achterwaarts duiken.
 →  Het afweren van de bal met de vuisten (pendelbal aan de 

galg).
 →  Het afweren van de bal met de voeten.
 →  Het onderscheppen van hoekschoppen en voorzetten 

(in- en out swingers).
 →  Het uitkomen; Oefeningen waarbij de tegenstander voor-

deel heeft op de doelverdediger.
 →  Verkleinen van de schiethoek en stilstaan wanneer de 

speler trapt. Tegenstander en keeper tegelijkertijd bij de 
bal. Afschermen lichaam.

 →  Terug in het spel brengen van de bal d.m.v.: 
  * Worp met gebogen arm  ( steenworp). 
  * Worp met gestrekte arm. 
  * Dropshot. 
  * Stilliggende bal ( doelschop).                       
  * vanuit de handen.
  

  Tactiek
 →  Vrijlopen en op gang brengen van het spel ( bijv. terug-

speelbal ). Het actief deelnemen aan het spel zowel ver-
dedigend als aanvallend.

 →  Rol van de doelverdediger:
  →  aanduiding aan het aantal spelers in de muur.
   →  het plaatsen van de eerste speler in lijn van de muur op 

de doelpaal.
 →  Rol van de doelverdediger bij hoekschop..De plaats van 

de doelverdediger en de mogelijkheid tot direct onder-
scheppen of in de goal blijven Het afspreken met de ach-
terspelers de plaats in het doel in te nemen als dekking in 
de rug.

 →  Rol van de doelverdediger bij een doelschop. Het zelf 
nemen van de doelschop (maximum aantal vrijstaande 
spelers).

 →  Strafschop. Het dwingen van spelers in een bepaalde 
hoek te schieten (hoek groter maken ). Het kiezen van 
een bepaalde hoek. Houding en reactie van de doelver-
dediger. 

 →  Positie van de doelverdediger tijdens defensieve periode. 
Het opstellen zodat hij op de vlugst mogelijke manier bij 
de bal kan komen. 

 →  Positie van de doelverdediger tijdens offensieve periode. 
Het opstellen zodanig dat de doelverdediger als laatste 
veldspeler fungeert. Het dekking geven aan de ploegma-
ten voor het geval dat deze de diepte- pass niet kunnen 
onderscheppen.
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Bijlage 2 Omgang met jongeren / spelers(sters)

  Voor wie is deze bijlage bedoeld:
 →  Trainers
 →  Leiders
 →  Bestuurders
 →  Ouders
 →  Andere vrijwilligers

  Uitgangspunten in de omgang met jeugd:
 →  Luisteren
 →  Structuur aanbieden
 →  Geduld hebben
 →  De leeftijd kennen
 →  Herhalen
 →  Voorbeeld geven
 →  Niet winnen maar winstboeken

  Basiselementen in de omgang met jeugd:
 →  Wordt het kind serieus genomen.
 →  Heeft het kind plezier.
 →  Wordt het kind gestimuleerd.
 →  Voelt het kind zich veilig.
 →   Ontwikkeld en ontplooit het kind zich naar eigen leef-

tijdsmaatstaven.
  

Tips:
 →  Kinderen positief benaderen.
 →  Beter belonen dan te straffen.
 →  Uitdagen en prikkelen.
 →  Nadruk leggen op wat gaat er allemaal goed.
 →  Niet schelden.
 →  Niet schreeuwen, let op je eigen stemgebruik.
 →  Beloon positief gedrag.
 →  Laat de spelers zelf benoemen wat er goed gaat.
 →  Geef naast het team ook de spelers een op een aandacht.
 →  Let op signalen die kinderen afgeven als ze niet lekker in 

hun vel zitten.
 →  Als kinderen heel druk zijn speel hier dan op in bij de eer-

ste ongecompliceerde oefenvorm zodat ze een beetje uit 
kunnen razen.

 →  Stel samen met de jongens regels op waar iedereen zich 
aan moet houden en blijf consequent daarin. 

 →  Maak indien nodig individueel afspraken met een kind.
 →  Stellen in plaats van vragen. Bijv. vraag binnen een groep 

niet wie er iets opruimt maar stel duidelijk: Team A ruimt 
de ballen op en Team B de materialen na een training.
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  Omgaan met negatief gedrag
 →  Benoem het gedrag en de wens van de speler.
 →  Verwoordt en erken het gevoel en de wens.
 →  Geef grenzen aan of alternatieven. Wat wel en/of niet 

mag.
 →  Bedenk samen hoe zich dit kan verbeteren.
 →  Maak speler deelgenoot van evt. corrigerende maatrege-

len.
 →  Laat de speler waar mogelijk de consequentie van zijn 

gedrag ervaren.

  Top - Tip - Top methode:
   Als je een kind aanwijzingen geeft gebruik de top-tip-top 

methode.
  Top: Vertel het kind wat er goed gaat.
  Tip: Laat het kind zelf meedenken wat er beter kan.
  Top: Beloon het kind voor de positieve houding.

 

  Samengevat:
  De TOP Tien voor Trainers en Coaches:
 
 1 Let op je voorbeeldfunctie.
 2 Complimenten geven werkt beter dan straffen.
 3 Let op je stemgebruik.
 4 Zeg wat je wilt zien.
 5 Verwoord en erken gevoelens.
 6 Duidelijke regels en grenzen: Doen wat je zegt.
 7 Let op je wissels.
 8 Niet vragen maar stellen.
 9 Zorg voor 1 op 1 aandacht.
 10  Ga op zoek naar de oorzaak bij problemen met kinderen.
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