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Voetbalbeleidsplan 2016-2020 

 

 

Missie:  

Beste amateurvoetbalclub van Nederland. 

 
Visie:  

Met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers zo hoog mogelijk spelen via attractief voetbal. 

 
Fortuna Wormerveer streeft na dat iedere speler het maximale uit zichzelf kan halen, gerelateerd 
aan de mogelijkheden binnen de jeugdopleiding.  
 
De jeugdopleiding bestaat uit twee kolommen: 
1. Opleidingsdivisie. 
2. Minder prestatieve divisie. 
 
Fortuna Wormerveer zorgt voor een optimaal leerklimaat in beide divisies, zodat 
de spelers hun talenten goed kunnen ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau. 
 
Cultuur 
Bij Fortuna “ruikt“ het nog naar voetbal. Het is nog een echte club met een enorme achterban, veel 
vrijwilligers en een fanatieke aanhang. Een groot deel van de leden wil trots zijn op de prestaties 
van de club. Daarbij gaat het niet alleen om het 1e elftal maar ook op de prestaties van de jeugd. 
De prestaties van de Heren 1 wegen wel zwaar mee bij het “wij” gevoel. Er is een hele sterke 
sociale binding binnen de club 
 

Hoofd doelstellingen 

 Binnen 10 jaar beste amateurvereniging van Noord Holland zijn . 

 Binnen 5/6 jaar 3e Divisie spelen met 1e elftal bestaande uit 65-75% eigen jeugd. 

 Dames 1 op Topklasse niveau spelen met zoveel mogelijk zelf opgeleide speelsters. 

 Neerzetten meisjesopleiding. 

 Professionaliseren van de club (ambities vergen andere denk- en gedragswijze). 

 Regionaal gecertificeerde Jeugdopleiding door KNVB. 

 Meer betrokkenheid jeugd/1e elftal en vice versa. 

 Het opleiden van spelers voor Betaald Voetbal Organisaties (BVO). 

 Ieder team uit de opleidingsdivisie speelt op het niveau dat wij onszelf ten doel hebben 
gesteld, zie doelstellingen 2016-2020. 

 Ieder 1e team uit de opleidingsdivisie speelt, indien mogelijk, hoger dan de clubs uit de 
regio Zaanstreek en omstreken. 
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Sub Doelstellingen (1) 
Richtlijnen bij de spelers (incl. keepers) 
 
Voorwaarden zodanig creëren, waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen met als 
belangrijkste kenmerken: 

 Plezier in het voetballen in een veilige (leer)omgeving. 

 Talentvolle spelers de kans krijgen om voetballen als topsport en/of beroep uit te oefenen. 

 Voor teams uit de opleidingsdivisie zijn trainers en begeleiding beschikbaar die passen bij het 
niveau van de teams (minimaal een TC3 diploma/keepersdiploma). Voor regionale certificering 
is in aantal gevallen TC2 nodig en voor keepersdiploma is Keeper coach 2 vereist. 

 Medeverantwoordelijkheid wordt genomen voor de kwaliteit en de continuïteit van het 
voetballen bij Fortuna Wormerveer 

 Voetballers tot op latere leeftijd een plaats blijven houden binnen de vereniging (als speler, 
coach, scheidsrechter of bestuurslid). 

 
Sub Doelstellingen (2) 
Richtlijnen bij de Heren selectieteams (opleidingsdivisie) 
 
Zondag 1: 
We streven ernaar om zondag 1 voor 65 -75% uit eigen jeugdspelers te laten bestaan. Een eigen 
jeugdspeler speelt minimaal 3 jaar bij Fortuna Wormerveer in de jeugdopleiding. 
Doelstelling 2016-2020: 3e Divisie 
 
Jong Fortuna (Zondag 2) 
 Richtlijn: Onder 23 elftal; Spelers zijn niet ouder dan 22 jaar, dispensatie voor maximaal 3 

spelers die gelet op leeftijd, kwaliteit, afkomst (Fortuna achtergrond) sterkhouders kunnen zijn 
voor dit team. 

 Doelstelling 2016-2020 Reserve Hoofdklasse 
 Richtlijn: Na de jeugd in principe maximaal 3 a 4 seizoenen in Jong Fortuna voetballen. Na 3 a 

4 seizoenen, indien goed genoeg doorschuiven naar Zondag 1. Anders voetballen in lager 
seniorenteam. 

 
Hoofd Jeugdopleidingen 
Bij Fortuna Wormerveer staat de HJO aan het roer van de jeugdopleiding. 
Taken HJO : 

 Leiding geven aan alle jeugdtrainers en ondersteunende staf; 
 Draagt het jeugdbeleidsplan uit, bewaakt dit en maakt een opleidingsplan.   
 Zorgt voor uniformiteit in uitvoering jeugdbeleid plan binnen de jeugdafdeling 
 Beoordeelt de (ge)geven trainingen en volgt wedstrijden van onze jeugdteams; 
 Beoordeelt jeugdtrainers in samenspraak met de technisch coördinatoren en voert hierover 

gesprekken met deze trainers; 
 Draagt trainers jeugdteams voor in samenspraak met de technisch coördinatoren; 
 Stuurt en ondersteunt de technisch coördinatoren; 
 Begeleidt de overgang van jeugd naar de senioren. 
 Pakt kansen om stakeholders te ontmoeten en te komen tot (strategische) samenwerking. 
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Sub Doelstellingen (3) 
Richtlijnen bij de Jeugdteams uit de Opleidingsdivisie 
 
Alle jeugdteams 
De beste spelers voetballen in de 1e elftallen van de opleidingsdivisie. 
 
JO19/JO17 Opleidingsdivisie 
2  JO19 teams (28 tot 32 spelers). 
 
De JO19-2 een volwaardig selectieteam te laten zijn, heeft te maken met de doorstroom de 
komende jaren van onderaf van spelers die al op divisie niveau hebben gespeeld.  
JO19-1: doelstelling 2016-2020 minimaal promotie naar 3e divisie. 
JO19-2: doelstelling 2016-2020 minimaal promotie naar de Hoofdklasse. 
 
2 JO17teams (28 tot 30 spelers) 
 

JO-17-1: doelstelling 2016-2020 minimaal promotie naar 3e divisie. 
JO17-2: doelstelling 2016-2020 minimaal promotie naar de Hoofdklasse 
 
Hoofdtrainer JO19/JO17 
Om aan de gewenste doelstelling te voldoen, is het zaak dat er een prestatiegerichte trainer met 
de nodige ervaring voor de groep komt te staan. De trainer moet beschikken over een TC2 
diploma. 
 
Naast het feit dat hij verantwoordelijk is voor de training en coaching van de JO19-1, zorgt hij 
samen met het HJO, voor afstemming van trainingen en speelwijze met de trainers van de JO19-2, 
JO17-1 en JO17-2.  
De hoofdtrainer JO19/JO17 is dus leidend binnen deze groep en bewaakt de filosofie van Fortuna 
Wormerveer. Hij bepaalt (in afstemming met HJO) welke spelers er in welk team worden 
geselecteerd. 
 
JO15/ JO14 
3 JO15/JO14teams, JO15-1, 13 spelers, JO15-2, 14 spelers en  
JO14-1, 13 spelers. 
 
JO15-1: doelstelling: 2016-2020, 2e Divisie vast houden. 
JO15-2: doelstelling: 2016-2020, minimaal promotie naar de Hoofdklasse. 
De JO15-2 zal een combinatie zijn van 1e en 2e jaars. (ongeveer 50/50%). De groep 1e jaars is nog 
net niet rijp voor directe doorstroming naar JO15-1 maar heeft weerstand nodig in competitie met 
voornamelijk 2e jaars teams. Voor de groep 2e jaars geldt dat zij niet uit beeld zijn voor de JO15-1 
maar er tegen aan zit. 
 
JO14-1: doelstelling 2016-2020, 014 competitie, hoogste niveau (Hoofdklasse 1). 
Dit team zal bestaan uit 13 spelers , in principe 1e jaars (1 plek wordt vrij gehouden voor eventuele 
doorstroming tijdens het seizoen). Omdat er ook 1e jaars in de JO15-1 en JO15-2 gaan spelen, 
betekent dit dat niet de allerbeste spelers in de JO14 spelen. Het is de bedoeling om deze 1e jaars 
groep onder goede weerstand te laten voetballen en beter te maken om het jaar daarop mogelijk 
JO15-1 te spelen. 
 
* Niet uitgesloten is dat er 2e jaars spelers een extra jaar in de JO14-1 spelen. De dispensatieregel 
van de KNVB laat dit toe tot max. 3 spelers. Bij individuele ontwikkeling past het goed om daar 
maatwerk in te leveren. 
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Hoofdtrainer JO15/ JO14 
Om aan de gewenste doelstelling te voldoen, is het zaak dat er een prestatie- en 
opleidingsgerichte trainer met de nodige ervaring voor de groep komt te staan. Deze trainer moet 
beschikken over het diploma TC2. Naast het feit dat hij verantwoordelijk is voor de training en 
coaching van de JO15-1, zorgt hij samen met het HJO, voor afstemming van trainingen en 
speelwijze met de trainers van de JO15-2 en JO14-1.  
De hoofdtrainer JO15/ JO14 is dus leidend binnen deze groep en bewaakt de filosofie van Fortuna 
Wormerveer. Hij bepaalt (in afstemming met HJO) welke spelers er in welk prestatieteam worden 
geselecteerd. 
 
 
JO13/ JO12 
3 JO13/ JO12 teams, JO13-1, 13 spelers, JO13-2, 14 spelers en JO12-1, 13 spelers. 
 
JO13-1: doelstelling 2016-2020: 2e Divisie niveau vast houden. 
JO13-2: doelstelling 2016-2020: minimaal 1e klasse 
De JO13-2 zal een combinatie zijn van 1e en 2e jaars (ongeveer 50/50%). De groep 1e jaars is nog 
net niet rijp voor directe doorstroming naar JO13-1 maar heeft weerstand nodig in competitie met 
voornamelijk 2e jaars teams. Voor de groep 2e jaars geldt dat zij niet uit beeld zijn voor de JO13-1 
maar er tegen aan zit. 
 
JO12-1: doelstelling 2016-2020, O12 competitie, hoogste niveau (Hoofdklasse 1). 
Dit team zal bestaan uit 13 spelers, in principe 1e jaars (1 plek wordt vrijhouden voor eventuele 
doorstroming tijdens het seizoen). Omdat er ook 1e jaars in de JO13-1 en JO13-2 gaan spelen, 
betekent dit dat niet de allerbeste spelers in de JO12-1 spelen. Het  is de bedoeling om deze 1e 
jaars groep onder goede weerstand te laten voetballen en beter te maken om het jaar daarop 
mogelijk JO13-1 te spelen. 
 
* Niet uitgesloten is dat er 2e jaars spelers een extra jaar in de JO12-1 spelen. De dispensatieregel 
van de KNVB laat dit toe tot max. 3 spelers. Bij individuele ontwikkeling past het goed om daar 
maatwerk in te leveren. 
 
Hoofdtrainer JO13/ JO12 
Om aan de gewenste doelstelling te voldoen, is het zaak dat er een opleidingsgerichte trainer met 
de nodige ervaring voor de groep komt te staan. Deze trainer moet in het bezit zijn van het diploma 
TC3. Naast het feit dat hij verantwoordelijk is voor de training en coaching van de JO13-1, zorgt hij 
samen met het HJO, voor afstemming van trainingen en speelwijze met de trainers van de JO13-2 
en JO12-1.  
De hoofdtrainer JO13/ JO12 is dus leidend binnen deze groep en bewaakt de filosofie van Fortuna 
Wormerveer. Hij bepaalt (in afstemming met HJO) welke spelers er in welk prestatieteam worden 
geselecteerd. 
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JO11/ JO10 
4 teams: JO11-1, JO11-2, JO10-1 en JO10-2. 
De JO11-1 gaat uit 10 spelers bestaan, JO11-2 uit 11 spelers (spelen beiden 9 tegen 9) 
JO10-1 gaat uit 8 spelers bestaan, JO10-2 uit 9 spelers (spelen beiden 7 tegen 7) 
 
JO11-1 doelstelling 2016-2020, zo hoog mogelijk niveau (Hoofdklasse 1) 
De doelstelling bij alle E selectieteams (JO11/JO10) is opleiden. 
 
Het verschil zit in het aantal spelers, namelijk één minder bij de JO11-1 en bij de JO10-1. Het doel 
daarvan is om vroegtijdig, dus ook in deze leeftijdscategorie, door te selecteren. 
Bovendien is het goed om met minder wissels te staan en zodoende meer speelminuten te maken. 
Verder is mogelijk om spelers die zich door ontwikkelen vanuit de JO11-2 en JO10-2 omhoog te 
plaatsen (beloningsstelsel). Dit zou ook kunnen betekenen dat door interne scouting, spelers uit de 
minder-prestatieve divisie worden opgemerkt en een kans krijgen in de selecties. 
 
Hoofdtrainer JO11/ JO10 
Om aan de gewenste doelstelling te voldoen, is het zaak dat er een opleidingsgerichte trainer met 
de nodige ervaring voor de groep komt te staan. Deze trainer moet minimaal beschikken over het 
diploma pupillentrainer. 
Naast het feit dat hij verantwoordelijk is voor de training en coaching van de JO11-1, zorgt hij 
samen met de HJO, voor afstemming van trainingen en speelwijze met de trainers van de JO11-2 
en JO10-1 en JO10-2.  
De hoofdtrainer E pupillen (JO11/JO10) is dus leidend binnen deze groep en bewaakt de filosofie 
van Fortuna Wormerveer. Hij bepaalt (in afstemming met HJO) welke spelers er in welk 
prestatieteam worden geselecteerd. 
 
JO9/ JO8 
4 teams JO9-1, JO9-2, JO8-1 en JO8-2.  
DeJO9-1 gaat uit 8 spelers bestaan, JO9-2 uit 9 spelers (spelen beiden 7 tegen 7) 
JO8-1 gaat uit 8 spelers bestaan, JO8-2 uit 9 spelers (spelen beiden 7 tegen 7) 
 
De doelstelling van alle JO9/ JO8teams  is opleiden. 
Het verschil zit in het aantal spelers, namelijk één minder bij de JO9-1 en bij de JO8-1. 
Het doel daarvan is om vroegtijdig, dus ook in deze leeftijdscategorie, door te selecteren. 
Bovendien is het goed om met minder wissels te staan en zodoende meer speelminuten te maken. 
Verder is het mogelijk om spelers die zich door ontwikkelen vanuit de JO9-2 en JO8-2 omhoog te 
plaatsen (beloningsstelsel). Dit zou ook kunnen betekenen dat door interne scouting, spelers uit de 
minder prestatieve divisie worden opgemerkt en een kans krijgen in de selecties. 
 
Hoofdtrainer JO9/ JO8 
Om aan de gewenste doelstelling te voldoen, is het zaak dat er een opleidingsgerichte trainer met 
de nodige ervaring voor de groep komt te staan. Deze trainer moet minimaal beschikken over het 
diploma pupillentrainer. 
Naast het feit dat hij verantwoordelijk is voor de training en coaching van de JO9-1, zorgt hij samen 
met de HJO, voor afstemming van trainingen en speelwijze met de trainers van de JO9-2 en JO8-1 
en JO8-2.  
De hoofdtrainer JO9/ JO8 is dus leidend binnen deze groep en bewaakt de filosofie van Fortuna 
Wormerveer. Hij bepaalt (in afstemming met HJO) welke spelers er in welk prestatieteam worden 
geselecteerd. 
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JO7/ JO6 
De JO7/ JO6 teams starten uiteraard niet als officieel team in de Opleidingsdivisie. Echter is dit wel 
een belangrijke doelgroep. Deze groep kinderen zijn de eerste aanwas van onderaf.  
De doelstelling is om uit deze groep voor de winterstop al een eerste selectie te maken en die na 
de winterstop uit laten komen als (laagste) JO8-team in de competitie.  
De spelers wennen dan al aan “echt” voetbal en de overgang naar de JO8-1 en JO8-2 is dan 
minder groot bij start nieuwe seizoen. Uit deze grote groep kinderen zal flink intern gescout moeten 
worden. Zij vormen namelijk, van onderaf gezien, de eerste selectie van de jeugdopleiding van 
Fortuna Wormerveer 
 
Keepers 
Keepers binnen de jeugdopleiding van Fortuna Wormerveer trainen zowel bij hun eigen teams als 
afzonderlijk bij keeperstrainers. De Hoofd keeperstrainer is samen met het HJO verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het opleiden. 
Er is voor de keepersopleiding een afzonderlijk beleidsplan opgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit 
van dit voetbalbeleidsplan en zal als bijlage worden gevoegd bij dit document. 
 
Dames 1: 
We streven ernaar om Dames 1 voor 65-75% uit eigen jeugdspelers te laten bestaan. Een eigen 
jeugdspeler speelt minimaal 3 jaar bij Fortuna Wormerveer in de opleiding. 
 
Dames 2: 
Dit wordt een opleidingsteam voor Dames 1. 
 
Alle Meisjesteams 
Alle jeugd meisjesteams worden opleidingsteams richting de senioren dames. 
 
Trainers Meisjes 
Om aan de gewenste doelstelling te voldoen, is het zaak dat er opleidingsgerichte trainers met de 
nodige ervaring voor de groepen komen te staan. Deze trainers moeten minimaal beschikken over 
het diploma pupillen/junioren KNVB trainer. 
 
Ontwikkelingen KNVB, nieuwe wedstrijdvormen 
De KNVB is bezig met het ontwikkelen van nieuwe spel- en wedstrijdvormen voor de JO8 t/m 
JO12 pupillen. Uitgangspunten is om het speelveld kleiner te maken en met minder spelers te 
gaan spelen. Fortuna Wormerveer volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal het voetbalbeleid 
hierop aanpassen. Fortuna Wormerveer staat open om deel te nemen aan pilots en 
schaduwcompetities om deze ontwikkelingen uit te testen. 
De verwachting is dat ingaande seizoen 2017/2018, de nieuwe wedstrijdvormen worden 
ingevoerd.  
 
Overzicht doelstellingen 2016-2020 t.a.v. niveau hoogste selectieteams 
Heren 1: Minimaal Hoofdklasse (bij hoofddoelstellingen staat top amateur of topklasse.  
Dames 1: Minimaal Hoofdklasse. 
Zondag 2: Minimaal reserve 1e Klasse. 
Zaterdag  JO19-1: Minimaal 3e divisie. 
Zaterdag JO17-1: Minimaal 3e divisie. 
Zaterdag JO15-1: Minimaal 2e divisie. 
JO13-1: Minimaal 2e divisie. 
JO11-1: Hoogste niveau (9:9). 
JO9-1: Hoogste niveau (7:7). 
 



 
2016-07-13 Voetbalbeleidsplan 2016-2020  7 
                                                          Versie 1 

Minder prestatieve divisie 
Richtlijnen minder prestatieve divisie 
 
Uitgangspunt is dat alle teams een eigen trainer en leider hebben. Er wordt 2x per week training 
gegeven en 1 wedstrijd per week gevoetbald in competitieverband. De teams worden zoveel 
mogelijk op sterkte ingedeeld maar er kan rekening worden gehouden met vriendjes, 
klasgenootjes, broertjes, zusjes of andere omstandigheden die een indeling van een kind bij een 
bepaald team logisch maakt.  
Uiteraard zullen de spelers van de minder prestatieve divisie hun wedstrijden willen winnen maar 
de druk in deze teams is minder groot en uiteraard staat ook het plezier hier voorop. Het 
spelniveau is van minder belang maar het doel is wel om de teams beter te zien worden doordat 
ook de Total Soccer Methodiek zoals die binnen Fortuna Wormerveer wordt gevolgd, kan worden 
toegepast in deze groepen. 
 
Interne Scouting 
Omdat er vanaf het seizoen 2016 - 2017 minder selectieteams worden gevormd in de JO17 t/m 
JO12 categorie en er compactere teams worden gemaakt (minder aantal spelers, houdt in meer 
speelminuten) is het een belangrijke taak om een intern scoutingsapparaat te ontwikkelen in de 
periode 2016-2018. 
 
De doelstelling is om spelers van de niet geselecteerde teams in de categorie JO13 t/m JO6 in 
beeld te brengen en uit elke genoemde leeftijdscategorie 2 tot 4 spelers “te ontdekken” en die 
alsnog omhoog brengen naar de opleidingsdivisie  d.m.v., stageperiode, oefenwedstrijden of 
volledig doorstromen naar de opleidingsdivisie. 
 
Hoofdscout intern 
Om aan de gewenste doelstelling te voldoen, moet er een ervaren voetbalman met een aantal 
assistenten komen, die kijk hebben op de individuele ontwikkeling van de voetballende kinderen. 
De hoofdscout is dus leidend binnen deze groep en bewaakt de filosofie van Fortuna Wormerveer. 
Hij bepaalt (in afstemming met HJO) welke spelers er worden geselecteerd en toegevoegd worden 
op selectieniveau. Voor elke genoemde leeftijdsgroep wordt een interne scout aangesteld. 
 
Doorselecteren tijdens seizoen 
Binnen de opleidingsdivisie staat de individuele ontwikkeling van de spelers centraal. Het kan dus 
zijn dat een speler in augustus nog onvoldoende opvalt om bijv. in de JO15-1 te spelen maar 
gaandeweg het seizoen een grote stap maakt in zijn ontwikkeling en beter presteert en past dan 
een speler die wel geselecteerd was voor de JO15-1. De Hoofdtrainer van een bepaalde 
leeftijdscategorie, waarbij zich dit voordoet, zal in overleg met het HJO, met een voorstel komen 
om door te selecteren. 
 
De momenten om door te selecteren zijn: 
 
Oktober (herfstvakantie) 
December (winterstop) 
Maart 
 
Uiteraard is zorgvuldigheid bij dit proces van groot belang. Spelers die in een lager team worden 
geplaatst, bijv. van JO15-1 naar JO15-2, zullen extra aandacht moeten krijgen en niet als “afvaller “ 
worden betiteld. Een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) zal een onderdeel zijn van het 
doorselecteren tijdens het seizoen. 
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Wisselbeleid 
De opstelling wordt door de trainer/coach bepaald. Het streven is om elke speler over een heel 
seizoen gezien evenveel speelminuten te geven. Bij selectievoetbal spelen echter altijd andere 
aspecten een rol, trainingsopkomst, inzet, discipline, onderkennen teambelang, etc. 
Per (oefen) wedstrijd wordt dan ook bekeken wie er speelt en hoe/ wie er wordt gewisseld. Bij de 
JO19-1 en JO17-1 zal vanwege het prestatieve karakter de wedstrijden worden gestart in de dan 
geldende sterkste opstelling, dit ter bepaling door de trainer. Dit betekent zeker niet dat elke 
wedstrijd dezelfde 11 spelers starten en dezelfde wissels plaatsvinden.  
Bij de overige opleidingsdivisieteams zal er sterker worden gelet op evenredigheid van 
speelminuten.  
 
Voetballen is Winnen 

 Winnen is de spelbedoeling van het voetballen 

 Winnen is het intrinsieke gevoel om alles te doen voor de winst 

 Winnen is niet hetzelfde als presteren. Het gaat om het gevoel van winnen en niet direct 
om de prestatie. 

 

Bij Fortuna Wormerveer willen we niet dat er veel te snel en te jong op resultaat wordt gespeeld en 
daarom tactiek belangrijker wordt gemaakt dan techniek. Dat beperkt vooral het plezier en de 
natuurlijke drang van een jonge voetballer. JO9/JO8) en JO11/JO10) moeten niet wekelijks in 
dezelfde opstelling spelen.  

Wij willen ook geen schreeuwende leiders en coaches die aangeven dat spelers de bal moeten 
kaatsen en over moeten spelen. Daar vinden kinderen niks aan. Kinderen willen lekker pingelen en 
mannetjes passeren. Zo behouden kids dus vooral het plezier en kunnen jonge voetballers 
wennen aan de bal en leren ze zelf wel wanneer zij een bal moeten overspelen.  

Trainers houden het eenvoudig en maken het zichzelf en de omgeving niet te lastig. Het voetbal 
wordt niet teveel getheoretiseerd bij de jongste jeugdgroepen. Kinderen moeten vooral vrij zijn in 
het denken en handelen. Hun initiatieven moeten worden gestimuleerd. Via het stellen van vragen, 
moet geleerd worden hoe zij denken situaties op te lossen. Er wordt niet voorgekauwd en er wordt 
niet bij iedere bal gecoacht. Spelers worden op andere plaatsen opgesteld en er worden geen 
moeilijke woorden en termen gebruikt. 

Tactische plannen kunnen alleen goed uitgevoerd worden als je technisch vaardig bent met een 
goede coördinatie. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je een bal goed en snel onder controle kunt 
brengen en een goede strakke inspeelpass of lange pass kunt geven. Tactiek speelt t/m de JO15 
daarom een ondergeschikte rol. Centraal staat de individuele ontwikkeling van de spelers.  

 

Verder zal veel aandacht worden besteed aan de mentale ontwikkeling. Veel kinderen hebben 
moeite met kritiek en tegenspoed, ouders spelen daarbij ook een belangrijke, vaak negatieve rol. 

Bij Fortuna willen we dat de spelers tegen een stootje kunnen en dat ze leren accepteren dat 
iemand anders op zijn plekje kan komen te spelen. Fortuna wil dat spelers karakter tonen en zich 
terug knokken naar een hoger niveau. En lukt dat niet, dan is dat niet erg of stom van een trainer, 
nee, je hebt gewoon keihard je best gedaan maar er zijn op dat moment betere spelers. 

De persoonlijke technische en mentale ontwikkeling van het individu staat centraal. Spelers 
worden opgeleid voor Fortuna 1 of voor een BVO en niet om met de JO9-1 persé kampioen te 
worden. Spelers t/m de JO15 moeten vanuit zichzelf WILLEN winnen. 

Vanaf de JO17-1 MOETEN spelers gaan winnen. Dan zal tactiek een belangrijkere rol gaan 
spelen. Echter t/m Fortuna 1 zal er tijd en aandacht moeten worden geschonken aan de 
technische en mentale ontwikkeling van het individu. Dat houdt ook bijvoorbeeld in dat JO9/JO8 en 
JO11/JO10 pupillen rouleren van positie, dat keepers ook zo af en toe moeten meevoetballen. Zo 
komen ze steeds in andere situaties terecht waarbij ze hun techniek breed zullen ontwikkelen. 
Vanaf de JO13/JO12 en JO15/ JO14 zal vaker vanuit een vaste positie of linie worden gespeeld. 
Er wordt meer gekeken naar de genetische achtergrond van een speler.  Wie is van nature een 
verdediger of aanvaller. 
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Winnen tijdens wedstrijden 
– Het spelen van een herkenbaar systeem voor alle spelers, afgestemd op de kwaliteiten en 
mogelijkheden van het team 
– Spelen met een positieve spelopvatting. 
– Voetbal gaat om de winst. 
 
Spelformaties tijdens wedstrijden 
7:7 => 1:2:3:1                9:9 => 1:3:2:3                         11:11 => 1:4:3:3 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
Spelvisie: 
Algemeen  
Goede veldbezetting (vanaf JO12, 1-4-3-3 met veel beweging op middenveld (punt naar achteren 
als uitgangspunt en inschuivende laatste man of opkomende backs bij balbezit, spelen om te 
winnen, tegenstander op eigen helft onder druk zetten, linies kort op elkaar zowel aanvallend als 
verdedigend, attractief (veel ballen in de ‘16’). 
 
Aanvallen 
Teams van Fortuna kiezen voor de aanval als beste verdediging. Een positieve spelopvatting dus, 
waarbij het woord “initiatief” centraal staat. Spelend vanuit eigen kracht, met goed technisch 
vermogen wordt gespeeld om zoveel mogelijk te scoren. Dat betekent dat Fortuna teams veel op 
de helft van de tegenpartij spelen en veel kansen creëren door veel in de 16-meter tegenstander te 
komen. De teams van Fortuna kenmerken zich verder door saamhorigheid, enthousiasme en 
teamontwikkeling. Elkaar beter willen maken door je stinkende best te doen! 
 
Verdedigen 
Teams van Fortuna verdedigen “hoog”, zoals dat heet. Er wordt vroegtijdig en op de helft van de 
tegenstander gestoord. De teams verdedigen compact vooruit en durven door te dekken. Teams 
van Fortuna willen zo weinig mogelijk doelpunten tegen krijgen en doen het uiterste om doelpunten 
te voorkomen. Dit betekent dat spelers veel voor elkaar over moeten hebben. Verdedigen is geen 
vies woord bij Fortuna, het gaat om de manier waarop. Iedereen kan het, iedereen moet het, op 
welke positie dan ook. 
Omschakelen Aanval naar Verdediging 
Teams van Fortuna herkennen “het moment” van het verliezen van de bal. De basis is om zo snel 
mogelijk weer terug te komen in balbezit, door direct te reageren als team en met linies kort op 
elkaar direct over te gaan om de tegenstander af te jagen. Dat is de basis, niet inzakken naar 
eigen helft. 
 
Omschakelen van Verdediging naar Aanval 
Zodra de teams van Fortuna de bal hebben heroverd is de spelopvatting om snel om te schakelen 
naar de aanval. Uiteraard zal er balans moeten zijn in speltempo maar we kiezen er niet voor om 
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rond te spelen om het rond spelen. Daar waar mogelijk kiezen Fortuna teams bij balverovering 
voor diepte in het spel. 
 
Opleiden trainers 
Ieder jaar investeert Fortuna Wormerveer in opleidingen voor jeugdtrainers. 
2015-2016, 22 trainers Junioren trainer cursus KNVB 
2016-2017, 5 trainers TC3 jeugd cursus KNVB  
2017-2018, 3 trainers TC3, 2 trainers TC2 cursus KNVB 
De kosten zullen deels door Fortuna worden vergoed, in overleg met betrokken trainers en HJO. 
 
Voetballeerlijn Total Soccer Method 
Fortuna Wormerveer heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode 2015-2018 
met Total Soccer Method (TSM). Aan het einde van deze periode zal worden geëvalueerd of de 
samenwerking wordt gecontinueerd. 
 
De voetballeerlijn van TSM is in samenspraak met Fortuna Wormerveer “op maat” gemaakt en zal 
tijdens de looptijd van dit voetbalbeleidsplan worden uitgerold binnen de club voor zowel de 
opleidingsdivisie als de minder prestatieve divisie.  
 
Elk seizoen verzorgt TSM in samenspraak met het HJO, 6 clinics op de club om de voetballeerlijn 
vorm te geven en de trainers op te leiden. 
 
De door TSM opgestelde voetballeerlijn maakt onderdeel uit van dit voetbalbeleidsplan en zal als 
bijlage worden toegevoegd bij dit document  
 
Samenwerking Ajax 
Fortuna Wormerveer is vanaf 2016 ingedeeld in de hoogste categorie van samenwerking met Ajax. 
De doelstelling is om dit niveau te behouden. In de samenwerkingsovereenkomst met Ajax staat 
uitgewerkt op welke onderdelen Fortuna Wormerveer en Ajax samenwerken. 
 
Samen voor één doel 

 Spelers, trainers en de rest van de technische staf streven te allen tijde de uitgangspunten 
van de opleidingsdivisie na 

 Er is een 100% bereidheid om informatie, kennis en kunde aan elkaar over te dragen. 

 Er is een 100% bereidheid om te hulp te bieden indien noodzakelijk of gewenst. 
 
Samen tijdens trainingen en wedstrijden? 
Samen tijdens wedstrijden en trainingen is met name gekoppeld aan de structuur van voetballen. 
Samen aanvallen, samen verdedigen en samen omschakelen. Er bestaat bij Fortuna Wormerveer 
duidelijkheid over wat de spelers als individu, maar zeker ook als onderdeel van een team moeten 
doen. Hier stuurt de trainer op! 
Daarnaast zit samen nog in een aantal andere zaken opgesloten, zoals: samen successen vieren, 
samen tegenslagen verwerken, samen gericht zijn om elkaar beter te maken, samen 
op een respectvolle manier met elkaar omgaan (normen en waarden), etc. 
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Winnen + Samen = Succes 

Wat is succes voor een jeugdtrainer, kampioen worden? Draait alles om het resultaat? Bij Fortuna 

in de jeugdopleiding niet. Uiteraard willen we graag winnen en dat moeten de trainers en spelers 

ook uitstralen en werken we ook met duidelijke doelstellingen. Maar van verliezen leer je ook, 

misschien wel meer. Resultaat is ook dat spelers echt beter worden en naar een hoger niveau 

doorstromen (1e/BVO), dat je team duidelijk vooruitgang heeft geboekt in de speelwijze, resultaat is 

ook dat kinderen met plezier naar jouw trainingen en wedstrijden komen.  

WIJ spelen voetbal, zoals het bedoeld is 
WIJ doen het altijd SAMEN!!! 
WIJ willen graag SUCCESVOL zijn!! 
 
Dit bereiken wij door volop in beweging te zijn en onze missie en visie steeds verder te 
optimaliseren met ondersteuning van onze samenwerkingspartners TSM en Ajax. 
Door steeds nieuwe plannen te ontwikkelen voortkomend uit ons beleidsdocument. 
Door onze missie en visie steeds breder en scherper weg te zetten binnen Fortuna Wormerveer en 
in de regio, waardoor de uitstraling van onze club POSITIEF is en zal blijven. 
 
We werken gestructureerd aan onze doelstellingen en streven naar vooruitgang en verbeteringen 
maar blijven wel met beide benen op de grond staan.  
 

Het moet namelijk wel fijn zijn bij Fortuna langs de lijn 

 

 


