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1. Achtergrond 
 
Veysel Kaya, initiatiefnemer van Girls Soccer Nederland is in 2010, nadat zijn eerste dochter met voetbal 
begon, gestart met het ontwikkelen van een eigen(wijze) visie op meisjesvoetbal. In de afgelopen jaren 
heeft hij een innovatieve kijk op meisjesvoetbal ontwikkeld die hij nog dagelijks bijschaaft zodat 
speelsters zich zo optimaal mogelijk individueel en als team kunnen ontwikkelen en voorbereiden op 
een toekomst als profvoetbalster.  . 
 
Uit deze acht jaar zijn een aantal stellingen gekomen die de leidraad vormen voor de voetbalvisie van 
Girls Soccer Nederland: 
 
1. De kwaliteit en het niveau van meisjesvoetbal wordt nog altijd onderschat en zelfs 

ondergewaardeerd ten opzichte van jongens in dezelfde leeftijd. Girls Soccer Nederland 
zegt: Onterecht! Het is inderdaad een feit dat jongens op fysiek vlak na een bepaalde leeftijd (2e 
jaars C) een voorsprong opbouwen die niet meer te achterhalen is, echter beperkt deze voorsprong 
zich enkel op fysiek gebied. Meisjes kunnen zich tactisch, technisch, conditioneel - zelfs op 
explosieve snelheid- net zo goed en ver ontwikkelen als jongens. 

2. Meisjes en jongensvoetbal wordt altijd over één kam geschoren op het moment dat men 
geen antwoord meer heeft op bepaalde ontwikkelingen. De overige momenten wordt het 
meisjesvoetbal weer niet zo benaderd als men het niveau en de kwaliteit van het 
jongensvoetbal benadert. Onterecht! Er zijn echt wezenlijke verschillen in het opleiden van 
meisjes en jongens (mede ontstaan door het aantal voetbaluren voor de start bij een vereniging). 
Echter als het bijvoorbeeld gaat om faciliteiten voor meisjesvoetbal, blijven deze helaas altijd achter 
maar wordt er bij het opzetten van competities wel vanuit hetzelfde uitgangspunt geredeneerd. 

3. Meisjes en jongensvoetbal is niet gelijk maar meisjes en jongens hebben wel gelijke 
rechten! Waarom krijgen meisjes dan niet dezelfde faciliteiten, mogelijkheden, uitdagingen 
alsmede (internationale) ontwikkelingen aangeboden? De afgelopen jaren is Girls Soccer 
Nederland op zoek gegaan naar extra internationale en nationale uitdagingen voor meisjes die voor 
jongens al vanzelfsprekend waren. 

4. Nederland had altijd en heeft nog steeds 18 miljoen bondscoaches en nu het meisjesvoetbal in de 
lift zit, gaan ineens die 17,99 miljoen bondcoaches die het meisjesvoetbal jarenlang links lieten 
liggen doen alsof ze ook deze tak van sport hebben uitgevonden. Onterecht! Je kan niet zomaar 
zeggen “ik ben al 10 jaar trainer in het jongensvoetbal en ga nu even een meisjesteam coachen”. 
Het is een totaal andere, ook professionele omgeving, die je niet zomaar kan doorgronden zonder 
vallen en opstaan. Het werken in het meisjesvoetbal vraagt andere invalshoeken en 
competenties welke niet vanzelfsprekend zijn in het jongensvoetbal. 

 
De activiteiten die Girl Soccer Nederland uitvoert zijn gericht op:  

• Het aanbieden van een topsport klimaat aan voetballende meisjes in Nederland waarin zij hun 
talenten verder kunnen ontwikkelen; 

• Het streven naar een ontwikkeling tot op het hoogste niveau in Nederland, de eredivisie vrouwen; 

• Het ontwikkelen van speelsters op internationaal niveau. 
 
Girls Soccer Nederland gelooft in “samen zijn we sterker”. Naast dat we kennis en kunde tot ons nemen 
door samenwerkingen met andere sporten hechten wij ook veel waarde aan samenwerkingen binnen 
het voetbal. Wij willen graag leren van andere voetbalculturen en voetbalopvattingen uit de gehele 
wereld. 
 
Tot slot, dit document beoogt een handboek en naslagwerk te zijn. Voor het opzetten en door 
ontwikkelen van een nieuwe structuur en cultuur bij het verder professionaliseren van het meisjesvoetbal 
met een bijbehorende visie, lange en korte termijn doelstellingen en innovaties. Om de visie goed tot 
zijn recht te laten komen en resultaten te boeken, is het noodzakelijk dat deze aanpak verwerkt wordt 
in de trainingsstof en in de wedstrijden tot uiting komen. De wisselwerking van theorie en praktijk is 
essentieel om de ontwikkeling te versnellen en te borgen.  
 
Het vrouwen/meisjesvoetbal landschap is door de uitstekende resultaten van onze Oranje Leeuwinnen 
constant in beweging is, wat betekent dat ook dit plan dynamisch is waarin de laatste inzichten worden 
vastgelegd om de visie op meisjesvoetbal te perfectioneren.  
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2. Visie & speerpunten 
 
Voetballen is voor ons: 

• een attractief en creatief spel, vanuit continu eigen initiatief, blijven door ontwikkelen waarbij de 
uitslag staat nooit centraal  staat, maar de vooruitgang des te meer. 

• een vorm van kunst, als de totstandkoming van een schilderij van Picasso; elke beweging en pass 
leidt tot een meesterzet, een streling voor het oog 

• streven naar perfectie, zoals biljarter Dick Jaspers zijn spel bij driebanden speelt, bespelen wij het 
spel vanuit constante driehoekjes met passen op maat  

• één keer raken ons streven is, aannemen en spelen (bij voorkeur over de grond), ons doel is, 
waarbij ‘goed aangeboden staan’ (bij voorkeur tussen de linies), een juiste aanname 
(gecontroleerd, naar voren aangenomen), en overzicht in de ruimte om je heen (tegenstander en 
medespelers), erg belangrijk zijn). 

 
Met onze inspanningen om  een bijdrage te leveren aan het nog succesvoller worden en in staat te 
zijn om een inhaalslag te maken in professionalisering, blijven een aantal uitgangspunten altijd van 
belang: 

• Fun & beleving 
Beleving speelt een grote rol in het meisjesvoetbal. Voetbalsters moeten de ruimte krijgen om hun 
eigen belevingen te ervaren, maar ook te toetsen en te koppelen aan hun eigen 
verwachtingspatroon en ambities. Fun en beleving moeten altijd centraal staan. Meisjes voetballen 
omdat ze het leuk vinden. Teveel druk, resultaat gericht werken etc. hebben een duidelijk negatieve 
invloed op hun ontwikkeling, hier moet je dan ook stapsgewijs naar toe werken.  

• Visie & speerpunten 
o Kernwaarden 

▪ Frisheid – “Speel! Heb plezier en geniet!” 
▪ Bereidheid – “Ik ben bereid om vandaag weer een stap vooruit te maken!” 
▪ Betrokkenheid – “Geen team, geen glorie!” 

o Opleiden 
▪ Individu staat centraal.  
▪ Veilig maar duidelijk leerklimaat 
▪ Ieder individu volgt zijn eigen ontwikkelingslijn 
▪ Iedere speelster is anders 
▪ Beter worden moet leuk zijn 
▪ Durf te voetballen, fouten maken hoort bij je ontwikkeling 
▪ Omgaan met tegenslag 
▪ Van klagen wordt niemand beter! 

o Topsport 
▪ Veel trainen en goed presteren op hoog niveau 
▪ Gerelateerd aan leeftijd 
▪ Winnen en verliezen 
▪ Beter zijn en beter willen worden 
▪ Topsport is soms oneerlijk 

 
 

3. Ontwikkelingsniveaus & speelsters  
 

De verschillende leeftijdsgroepen hebben ieder hun eigen ontwikkelingsniveau. 
 

Meiden o15 jaar 

• Doelstelling: afstemmen basistaken binnen een team 
o Vanaf de leeftijd 13 jaar gaan we de speelsters laten kennismaken met vaste posities binnen 

het team en gaan wij zichzelf, door middel van eigen initiatief en inbreng laten ontwikkelen en 
groeien binnen deze positie, wij geven enkel de basistaken als houvast mee.  

o Na deze kennismaking gaan we de speelsters individueel en als team de taken onderling laten 
afstemmen binnen het veld. 

 
Meiden o17 jaar  
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• Doelstelling: spelen als een team / vanuit de organisatie  
o Vanaf 15 jaar draait het om het collectief en gaan we de speelsters leren als team aan te 

vallen, als team te verdedigen en als team om te schakelen.  
o We laten ze spelenderwijs kennis maken met ons tactische concept en hoe je telkens weer 

kan teruggrijpen naar je eigen, herkenbare organisatie als team om van daaruit weer t spel 
te gaan maken. 

o Let op! Deze doelstelling mag enkel nooit ten koste gaan van de creativiteit van het individu, 
de kunst is de kwaliteiten per individu op elkaar af te stemmen en enkel te laten aanvullen 
tot een collectief 
  

Meiden o19 jaar 

• Doelstelling: presteren als team / taakuitvoering 
o Vanaf 17 jaar draait het ook om presteren als team, niet om het presteren als individu. Het 

spel van het team moet leiden tot de doorgroei van elk individu naar het volgende niveau.  
o Er is veel ruimte voor het individu en ook om ieder speelster in haar waarde te laten door 

ze zoveel mogelijk het initiatief te geven maar nu zijn we bijna bij de laatste stap en laten 
we de speelsters kennis maken met het presteren en wordt er ook verwacht dat ze 
presteren.  

o Speelsters worden verantwoordelijk gemaakt door toebedeelde taken en de verwachte 
uitvoering hiervan. 

 
 

4. Ontwikkelingsniveau & tegenstanders 
 
De doelstelling is speelsters voorbereiden en klaarstomen voor het allerhoogste vrouwenvoetbal, dit in 
Nederland of het buitenland. Hoe zien wij dat? 
 
Door je te meten met de beste meiden van dezelfde leeftijdscategorie (of verantwoord ouder) van een 
BVO uit binnen- en/of buitenland. Dit zijn immers de directe  “concurrenten” als het gaat om een plekje 
te bemachtigen op het hoogste platform. 
 
Wij vinden dat deze wedstrijden wekelijks zouden moeten plaatsvinden; dit is helaas in het huidige 
landschap in Nederland nog niet haalbaar in de jeugd. Om overbelasting te voorkomen, maar toch de 
ontwikkeling ten opzichte van concurrenten te meten is het dan noodzakelijk dat je minimaal 1 x per 
maand op het allerhoogste (inter)nationale niveau een activiteit hebt. Naast dat je jezelf meet met 
andere speelsters bouw je ervaring op als het gaat om locaties, topwedstrijden, hoger niveau, 
entourage, topsport klimaat wat de drempel naar de volgende stap niet alleen lager maar toegankelijker 
maakt. 
 
De eeuwige discussie is die van een ontwikkeling in een jongensteam of die van een meisjesteam, 
spelend tegen een jongensteam. Dit is niet onze voorkeur. Ja, wij vinden wel dat meisjesteams 
inmiddels het niveau van 1e klasse jongens C (behoorlijk niveau) benaderen en dat deze wedstrijden je 
fysiek enorm uitdagen, echter ontwikkel je tijdens deze wedstrijden competenties die op het allerhoogste 
vrouwenvoetbal eerder in de weg zitten dan dat ze een positieve bijdrage leveren. Of dat je als speelster 
in een jongensteam de rol van rechtsback mag invullen zonder echt betrokken te worden bij het spel of 
zelfs niet aan genoeg speeltijd toekomt. Je ziet nog teveel dat speelsters gaan overcompenseren door  
eerst voor de man gaan en daarna pas voor de bal, Nee! Niet onze visie! Wij proberen altijd te denken 
vanuit de voetbalgedachte, ga altijd eerst voor de bal en probeer het voetballend op te lossen! Er is 
niets mis met een fysiek duel, stevige tackle en goed duelleren, enkel moet dit nooit het eerste redmiddel 
zijn en een doel op zichzelf worden. 
 
Eens per drie maanden (4 x per seizoen) oefenen tegen een voetballend jongensteam uit de 1e klasse 
C voegt zeker iets toe en draagt bij aan de ontwikkeling van handelingssnelheid en duelkracht. Deze 
vorm van weerstand op continu basis heeft niet onze voorkeur. Voor meisjesteams uitkomend in de 
jongens D competitie is dit anders omdat daar het fysieke verschil nihil of in het voordeel van de meiden 
is. Alternatieven zijn er in Nederland bijna niet voor meisjesteams vanaf de C leeftijd en dus gaan wij op 
zoek naar extra uitdagingen die aansluiten op onze trainingsontwikkeling en arbeid. De wedstrijden op 
zaterdag dienen hierbij te fungeren als leer- en ontwikkelmoment. 
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Wij streven ernaar om enkele keren per seizoen bij elkaar te komen met BVO’s uit België, Duitsland, 
Engeland of Frankrijk om zo te leren van de ontwikkelingen van onze buren op het gebied van 
meisjesvoetbal. Onze voorkeur bedraagt vier keer per seizoen (buiten toernooi of trainingskamp). 

 
 

5. Structuur & organisatie 
 
In het jongensvoetbal bestaan er allerlei structuren en is het over het algemeen goed ingericht. In het 
meisjesvoetbal zie je eigenlijk vaak het tegenovergestelde, een hoop goedwillende personen maar 
ontbreekt elke structuur en organisatie. Girls Soccer Nederland vindt dat een duidelijke structuur de 
hoeksteen is van de opleiding en leidt tot betere ontwikkeling van trainers en speelsters. 
 
Binnen Girls Soccer Nederland staat het bestuur volledig in het teken van het meisjesvoetbal. Bij een 
voetbalvereniging zou dit een bestuurslid vrouwen/meisjesvoetbal moeten zij;, je ziet vaak dat dit er 
even bij wordt gedaan, onterecht! Deze opleiding heeft een eigen identiteit en heeft een eigen 
bestuurslid nodig. Dit geldt ook voor de functie van TC, ook hier wordt het meisjesvoetbal er vaak even 
bij gedaan, wederom onterecht! Het meisjesvoetbal behoort een eigen TC te hebben. Wel is het mogelijk 
dat het een combinatiefunctie is, bestuurslid/TC vrouwen/meisjesvoetbal. Deze persoon bewaakt de 
clubcultuur. 
 
Daarnaast moet er een hoofdtrainer zijn die de ontwikkelingen bewaakt; deze persoon kan tevens de 
trainer/coach zijn van een team, in een combinatiefunctie. 
 
Essentieel is een groep van vaste stafleden met ieder een eigen expertise en rol in trainingen en bij 
wedstrijden (zie hoofdstuk begeleiding) en is de aanwezigheid van een video-analist, 
voedingsdeskundige en coördinator geen overbodige luxe. De coördinator kan alle administratieve 
handelingen overnemen zodat iedereen zich kan focussen op zijn/haar specialiteit. Door het maken van  
functie- en taakomschrijving per rol word duidelijk of alle werkzaamheden goed zijn afgedekt en ontstaat 
transparantie en duidelijkheid wie wat doet en waar voor verantwoordelijk is. 
 
 

6. Begeleiding & staffuncties 
 
Elk team zou moeten beschikken over een vrouwelijke teammanager, een trainer/coach, een assistent 
trainer / coach en een vaste assistent scheidsrechter. De assistent trainer kan in dit geval ook een 
combinatiefunctie vervullen door de rol van verzorgster te vervullen (deze laatste rol kan ook nog door 
de teammanager opgepakt worden). 
 
Bij een groep van 16 speelsters heb je dus minimaal drie begeleiders op een wedstrijddag. Idealiter 
maakt ook een fysio en keeperstrainer (assistent trainer) onderdeel uit van de wedstrijdstaf zitten. De 
rol van de fysio begint vaak pas na een wedstrijd, maar zou ook de rol van verzorgster kunnen invullen. 
De keepertrainer concentreert zich op de warming-up, coaching en begeleiding van de keepsters. 
 
Het is zeer gewenst dat te allen tijde een fysio en keeperstrainer aanwezig is bij de trainingen. De fysio 
fungeert naast de begeleiding van de geblesseerde speelsters, ook als extra trainer als het gaat om het 
begeleiden van specifieke core- c.q krachtoefeningen waarbij de houding en juiste uitvoering van groot 
belang is. Verzorgt ook oefeningen die gedaan worden ter voorkoming van blessures. 
 
De keeperstrainer zou niet alle trainingen aanwezig hoeven te zijn maar toch wel 50% van de tijd, naast 
de keepsters individueel te trainen moet hij ze ook kunnen coachen in wedstrijdelementen van de 
trainingen. In dat kader is het wel van belang dat de keeperstrainer regelmatig bij alle trainingen 
aanwezig is om deze later te evalueren met de keepsters, dit ook tijdens gezamenlijke evaluatie 
momenten met de gehele groep. 
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7. Samenwerking binnen een bestaande omgeving / vereniging 
 
Doordat het meisjesvoerbal in de lift zit, ontstaan steeds meer initiatieven bij verenigingen om zelf ook 
een professionele structuur en cultuur voor meisjesvoetbal op te zetten. Op zoek naar trainers met 
ervaring en visie op het meisjesvoetbal, bij voorkeur met een groot netwerk van speelsters die een 
bepaald ambitieniveau hebben. Girls Soccer Nederland en haar trainers staan vanzelfsprekend open 
voor dit soort samenwerking. Op dat moment heb je ook te maken met een clubcultuur, visie en regels 
van de betreffende club en een duidelijke herkenbare visie van Girl Soccer Nederland die geïntegreerd 
moet worden die tot synergie leidt.  
 
Doel is dan ook vóór aanvang van de samenwerking goed stil te staan bij het laten samensmelten van 
wederzijdse verwachtingen, culturen, structuren, visies en regels om te komen tot een, op maat 
gesneden, plan. Waarbij iedereen het beste uit zichzelf kan halen en wordt ingezet op zijn/haar 
specialiteiten met als gezamenlijk doel het meidenvoetbal in zijn algemeenheid maar in het bijzonder bij 
deze vereniging naar een hoger niveau te brengen.                                                                                           
 
Hierbij is het wel van groot belang om gezamenlijke uitgangspunten, doelen en doelstellingen vast te 
leggen en te beschrijven zodat deze goed evalueerbaar zijn. 
 
 

8. Meten & analyseren 
 
Meten = weten! Regelmatig analyseren ten opzichte vorige meetwaarden met als doel telkens een 
stap verder te gaan in de ontwikkeling van trainers en speelsters. 
 

• Maandelijks dienen er meetmomenten en meetpunten te zijn op fysiek en conditioneel gebied; 

• Maandelijks dienen er meetmomenten en meetpunten te zijn op technisch en tactisch gebied; 

• Elke drie maanden vindt een schriftelijke en mondelinge evaluatie plaats met de speelsters; 

• Alle trainers zitten wekelijks kort bij elkaar of hebben telefonisch contact om de trainingen door te 
nemen en een keer per maand evalueren ze de voorgaande periode. 

 
Alle meetpunten worden vastgelegd op een speciaal ontwikkeld document/format voor deze doeleinden. 
Er is een format voor de speelsters zelf, voor de trainers aangaande speelsters en voor de trainers 
aangaande de trainingen. Alle informatie, voortgang, ontwikkelingen dienen vastgelegd en/of ge-upload 
te worden in het spelersvolgsysteem. 
 
Ook is het belangrijk om eens per drie maanden te evalueren met het bestuurslid vrouwen/meiden 
voetbal en de TC vrouwen/meidenvoetbal als het gaat om de overkoepelende voortgang over de 
gezamenlijk vastgestelde doelen en doelstellingen. 
 
 

9. Faciliteiten & materialen 
 
Het is in de topsport van groot belang om te beschikken over de best mogelijke trainingsfaciliteiten en 
trainingsmaterialen. De faciliteiten bestaan uit een goed bespeelbaar kunstgrasveld waarbij we 
minimaal 15 minuten voor aanvang van de training het veld op kunnen;  anders blijft er niet voldoende 
tijd over om de oefeningen uit te zetten en de trainingstijd optimaal te benutten waarbij speelsters zo 
min mogelijk stilstaan. 
 
Voor het verwerven van materialen werken we samen met QP-A, pure2improve, Van de Bosch sportief 
en Sportsworld, waardoor we te allen tijde over de nieuwste en meest uitgebreide materialen 
beschikken. Alle materialen zijn voorzien van voorbeeld video’s voor optimaal gebruik. 
 
Daarnaast is er voldoende verzorgingsmateriaal alsmede dekens / kleding vereist in de koudere 
periodes van het seizoen.  
 
Een analyse/bespreekruimte, een eigen materialenhok / overlegruimte zijn benodigd voor optimale 
ontwikkeling en communicatie met staf en speelsters. 
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Elk staflid en elke speelster dient te beschikken over training en representatiekleding; het is belangrijk 
om tijdens de training en op wedstrijdendagen een eenheid te zijn, uit te stralen en een eventuele 
sponsor goed te vertegenwoordigen. 
 
 

10. Innovatie & inspiratie 
 
Motivatie en voorbeelden waar we tegenaan of tegenop kijken, zijn erg belangrijk in de sport. Dit helpt 
om een bredere kijk en een scherper beeld te krijgen van wat er nodig is om topsporter te worden. In 
dat kader is het doel om 3 x per seizoen een spreker uit te nodigen die een voorbeeldfunctie heeft in 
het voetbal; iemand die kan vertellen of haar/zijn ervaringen en weg naar de top. 
Girls Soccer Nederland heeft lidmaatschappen op digitale vakbladen voor kennisvergroting. Daarnaast 
organiseren wij 2 x per seizoen met onze partners een clinic voor trainers om kennis en kunde te 
vergroten en te delen. 
 
Het is heel belangrijk om met een continu innovatieve blik te kijken naar de ontwikkelingen en 
toepassingen binnen andere sporten. Het doel is hier onderdelen en leermomenten uit te pakken die 
we kunnen toepassen in onze eigen sport. 4 x per seizoen willen we een sporter een clinic laten geven 
op een bepaald onderdeel uit de sport die ons kan helpen naar de volgende stap. Denk hierbij aan een 
olympische hardloper (voor de looptechniek), een hockeyster (voor de looplijnen), een zwemmer (voor 
bepaalde kracht en doorzettingsvermogen) of een kickboxer (voor specifieke kracht). Op deze wijze 
kunnen we uit andere sporten het beste halen en integreren in onze visie want we zijn nooit uitgeleerd! 
 

11. Kennis & kunde 
 
Wij van Girls Soccer Nederland geloven in het opdoen van kennis door het maken van vlieguren. 
Uiteraard zal elke opleiding op voetbalgebied een positieve bijdrage leveren aan de kennis van een 
trainer, wij geloven echter wel dat je altijd je eigen identiteit, ontstaan door eigen ervaringen, moet 
behouden, dat maakt de trainer uniek. Passie en plezier zijn hierbij van het allergrootste belang. 
Meisjesvoetbal kent een andere professionele benadering welke men niet uit een boek kan halen 
maar enkel opdoet door veel te werken en te praten met deze doelgroep. Een heel succesvolle trainer 
uit het mannen en of jongensvoetbal is nooit per definitie een goede vrouwen en of meisjesvoetbal 
trainer.  
 
Een andere wijze van kennis vergaren is uitwisselen en delen van kennis met trainers uit binnen en 
buitenland in het meisjesvoetbal. Bij Girls Soccer Nederland werken we samen met Belgische en 
Duitse BVO’s in het meidenvoetbal om kennis te vergaren uit andere voetbalculturen. 
 

12. Trainingskamp & toernooien 
 
Elk jaar organiseren wij een eigen BVO toernooi en elk seizoen bezoeken we twee BVO toernooien in 
het buitenland. Het is goed om in teamverband activiteiten te ondernemen en de focus te leggen op 
korte, intensieve wedstrijden. Met als insteek om kennis te maken met andere voetbalculturen, 
voetbalnationaliteiten en achtergronden;  uitsluitend op BVO niveau, zodat we naast nieuwe buikbare 
ervaringen ook meten hoe we ervoor staan ten opzichte van de rest van de wereld. 
 
Doelstelling is daarnaast om bij aanvang en in de winterstop een trainingskamp te beleggen als optimale 
voorbereiding op de komende perioden. 
 
 

13. Ontspanning & teambuilding 
 
Bij Girls Soccer Nederland staat plezier voorop! Iedereen kan zich op haar eigen tempo en manier 
ontwikkelen zodat iedereen zijn eigen doelstellingen en plafond kan nastreven. 
 
Hier horen ook teamuitjes en -activiteiten bij, Deze activiteiten zouden 4 x per seizoen moeten 
plaatsvinden, je kan/mag hierbij onderscheid maken tussen een voetbalactiviteit (een zaalvoetbal, 
strandvoetbal activiteit of een voetballoze activiteit, zoals een pretpark of Sinterklaasavond). 
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14. Voeding & gezondheid 
  
Voeding en gezondheid/fitheid zijn van essentieel belang bij de ontwikkeling tot topsportster. 
 
Girls Soccer Nederland heeft contact met een gespecialiseerde topsport voedingsdeskundige , waarbij 
de insteek is dat 1 x per kwartaal een meting en evaluatie plaatsvindt met de voedingsdeskundige. Dit 
alles wordt ondersteund door een uitgebreid document (zie bijlage  II). Daarnaast kan de staf naar 
aanleiding van vragen uit de spelersgroep voorleggen aan de voedingsdeskundige. 
 
Girls Soccer Nederland heeft een samenwerking met QP-A. QP-A heeft een systeem ontwikkeld dat 
puur en alleen gericht is op de gezondheid en fitheid van speelsters. Eén van de onderdelen betreft 
voeding; in de portal van QP-A kan informatie worden ge-upload en kunnen vragen en metingen 
geregistreerd worden.  
Daarnaast houdt het systeem de gezondheid van speelsters bij en kan overbelasting of andere vorm 
van een mindere gezondheid/fitheid direct worden vastgesteld. Dit maakt het mogelijk om direct actie te 
ondernemen door bijvoorbeeld het voorstellen van een aangepast trainingsschema. Speelsters dienen 
dit systeem zelf in een vooraf afgesproken frequentie in te vullen. 
 
Ook de staf speelt op dut gebeid een grote rol; het belangrijk dat er tijdens alle wedstrijden voldoende 
fruit en (sport) drank aanwezig is om de speelsters te voorzien van de nodige koolhydraten, vitaminen 
en mineralen.  
 
Daarnaast is het belangrijk om bewustwording te creëren door drie maandelijks (tegelijk met de 
voedingsmeetpunt/analyse een gezamenlijke maaltijd te laten bereiden door de speelsters met 
producten die erg belangrijk zijn voor een sporter. 
 
Tijdens trainingskampen of activiteiten die een gehele dag duren zullen wij zorgdragen voor juiste, 
verantwoorde voeding (ontbijt/lunch/avondeten). 
 
Tot slot is er de mogelijkheid op 2 x per seizoen (bij aanvang en einde seizoen) een volledige 
gezondheid check te ondergaan in een topsportfaciliteit zoals Zeist. 
 
 

15. Wedstrijd 
 

15.1. Voorbereiding 
 
De wedstrijdvoorbereiding komt het best tot zijn recht tijdens de laatste training voorafgaand op een 
wedstrijd. Het meest ideale is om de wedstrijdselectie op dat moment samen te stellen omdat je dan het 
meeste zicht hebt op de 100% wedstrijd fitte speelsters. Elke wedstrijd worden er 14 speelsters 
geselecteerd (5 verdedigers, 4 middenvelders, 4 aanvallers) en 1 keepster waarbij de voorkeur uitgaat 
naar 2 keepsters.  
 
Om beter te worden moeten speelsters zoveel mogelijk “vlieguren” maken. Het meest ideale is dan om 
dan om maximaal 1 wissel per linie mee te nemen en de speelsters zo minimaal 75% speeltijd per 
wedstrijd te laten ervaren. Uiteraard is topsport hard en komt het op het allerhoogste niveau voor als 
een situatie zich voordoet, speelsters 100% spelen en andere speelsters 0% spelen. Ons plan is echter 
gericht op speelsters klaar te stomen voor dit laatste podium, hierbij hebben speelsters baat mij zoveel 
mogelijk ontwikkelingsminuten. Uiteraard staat gezondheid voorop en is het voorkomen van 
overbelasting prioriteit nummer 1, waardoor een minimale roulatie per linie vereist is. Wel is het 
uitgangspunt dat speelsters 90 minuten speeltijd aan kunnen. In trainingen en oefenwedstrijden wordt 
voldoende aandacht aanbesteedt om dit testen en vindt afstemming plaats met de fysio. 
 

15.2. Spelsysteem 
 
Girls Soccer Nederland wil één spelsysteem niet heilig verklaren, maar bovenal speelsters de ruimte 
geven de wedstrijd en de veldbezetting in te vullen naar de taken die ze hebben meegekregen. De basis 
is opbouwen van achteruit,  aanvallend voetbal en altijd naar voren willen voetballen en denken, het 
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liefst dominant op de helft van de tegenstander. De wedstrijden starten we vanuit een 1-4-3-3 situatie 
met de punt naar achteren. We streven ernaar om te ontwikkelen naar een 1-3-4-3 systeem om de 
aanvallende intenties verder te onderstrepen. Daar het opleiden van speelsters centraal staat, kan het 
ook zijn dat we op momenten wisselen van spelsystemen zodat de speelsters goed voorbereid zijn op 
alle mogelijke systemen. en Hoewel we uitgaan van eigen kracht en mogelijkheden zal ook speelstijl 
van een tegenstander aanleiding kunnen geven om voor een andere speelstijl te kiezen. 
 

15.3. Wedstrijdbespreking 

 
We verzamelen 65 minuten voorafgaand aan de wedstrijd en 60 minuten voorafgaand aan een wedstrijd 
zijn speelsters aanwezig in de kleedkamer. Afhankelijk van de activiteit, bespreken we de wedstrijd 
(voorkeur is een bespreking tijdens de voorafgaande training). De wedstrijd bespreking duurt maximaal 
5 minuten, met aandacht en focus vanuit speelsters. Tijdens de warming-up worden nog de laatste 
details besproken. 30 minuten voor de start van de wedstrijd is iedereen klaar en gaan we het veld op 
voor de warming-up; deze duurt exact 30 minuten. Op het moment dat de scheidsrechter het veld op 
komt, neemt iedereen zijn/haar positie in. We gaan dus nooit naar binnen na een warming-up, dit gaat 
ten koste van het doel van onze warming-up.  
Het doel van elke wedstrijd is leren en ontwikkelen, durf te voetballen! Durf fouten te maken! Uiteraard 
zijn gemaakte afspraken over taken in het veld erg belangrijk deze worden in bijlage X gedetailleerd 
beschreven. Hier wordt de speelwijze bij balbezit, balverlies en omschakeling uiteengezet. 
 

15.4. Warming-up 

 
De warming-up bestaat altijd uit drie onderdelen: 

• FIFA 11+, alle loopvormen 2 x (5 minuten) + cirkelvorming voor stretchoefeningen (2 minuten). 

• 10 x speedladder oefeningen, alle oefeningen 2 x (5 minuten) afsluiten met combi passing 
speedladder (2 minuten) 

• Trappen en passen lange en korte afstand (8 minuten). Keeper traint dit onderdeel apart 

• Partijvorm basis 11 (verdedigers + verdedigende middenvelder in een team, 8 minuten). 

• Keeper wordt apart ingeschoten, door de wisselspeelsters. 
 

15.5. Rust 

 
• De eerste 5 minuten van de rust zijn er om te herstellen en tot rust te komen en te drinken/eten. 

• De tweede 5 minuten van de rust zijn er om de eerste helft te evalueren en tactiek voor de 
tweede helft door te nemen. 

• De laatste 5 minuten gaan we naar buiten en pakken we een korte warming-up tot het moment 
dat de scheidsrechter het veld opkomt. 

 

15.6. Cooling down en nabespreking 

 
Na afloop van de wedstrijd volgt de cooling down en een korte nabespreking.  

• Alle speelsters voeren gezamenlijk een cooling down uit van maximaal 5 minuten (loopvormen + 
stretch oefeningen). Doel van de cooling down is het opstarten van het herstel richting de volgende 
activiteit. 

• Speelsters en coach komen op het veld kort bij elkaar en delen de positieve punten van de 
wedstrijd. Alle overige zaken dienen eerst overdacht te worden en worden pas de eerstvolgende 
training besproken. We sluiten af met een gezamenlijk rondje en dan naar de kleedkamer. 

 

15.7. Speeltijd 

 
In onze visie op leren voetballen en blijven ontwikkelen is een rechtvaardig wisselbeleid van groot 
belang. Bij selectieteams wordt functioneel gewisseld. Dat houdt in dat er niet wordt gewisseld bij 
toerbeurt, maar op basis van het optimale leerklimaat van spelers.  
Als basis hanteren we de volgende afspraak: bij de selectieteams O19 en O17 is het doel iedere 
speelster wekelijks minimaal 75% van de speelminuten te bieden op haar eigen niveau, dit tussen 
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maandag en zondag waarbij eventuele (extra) doordeweekse (oefen)wedstrijden ook meegerekend 
kunnen worden. 
 
Overigens kan ‘te laat komen’ (al is het 1 minuut!) een garantie zijn op een plaats op de reservebank. 
Tenzij een speler zich tijdig bij de coach heeft afgemeld met goede reden. Spelers die gewisseld worden 
gedurende de wedstrijd, blijven bij het team en gaan niet douchen en vervolgens langs de kant staan.  
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15.8. Wijze van coachen 
 
Voordat we de wijze van coachen verder omschrijven is er vanuit Girls Soccer Nederland 1 gouden 
regel als het gaat coachen: Coach altijd positief! Benader de speelsters altijd positief! Uiteraard mag je 
in topsport kritisch zijn en de “pijnpunten” benoemen, maar zorg dat hier altijd vertrouwen uit spreekt in 
de speelster. Wissel elk kritiekpunt af met een positief punt. Doel is verbeteren en motiveren, nooit 
demotiveren! We stomen speelsters wel klaar voor het hoogste niveau dus het omgaan met 
teleurstellingen hoort erbij, maar zorg er altijd voor dat ze zich “herpakken”. 

 
Het gaat bij coaching/training allereerst om vakinhoudelijke kennis voor diverse leeftijdscategorieën. 
Daarnaast is ook belangrijk hoe je als coach en als mens omgaat met de speelsters en het team. 
Essentieel is dat je je speelsters kent en dat je hen helpt om zichzelf te begrijpen. Groei als trainer, 
speelster maar ook als mens is een belangrijk aspect binnen ontwikkelen. Wees en wordt bewust van 
je ontwikkelpunten. 
 
Trainers/coaches zullen de integriteit van de speelsters waarborgen: 

• Trainers/coaches zullen relaties met de speelsters (en anderen) integer invullen, gebaseerd op 
openheid, eerlijkheid, wederzijds vertrouwen en respect. 

• Trainers/coaches zullen de standaard van hun vak hooghouden. 
De verschillende vormen van integriteit bij coaching zijn verder uitgewerkt in bijlage X. 

 
De train(st)er heeft de plicht zich zo goed mogelijk in te zetten voor het welzijn, de ontwikkeling en het 
succes van de sport(st)er, waarbij de volgende uitgangspunten van belang zijn: 

• zorg voor een aangename, open en vertrouwelijke sfeer tijdens de training en de wedstrijd, zodat 
de speelsters zich goed voelen en hun individuele vaardigheden optimaal kunnen ontplooien. 

• plan zowel de trainingen en wedstrijden als de daarbij behorende communicatieprocessen zo, dat 
de speelsters hun vaardigheden en talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en langdurig 
kunnen behouden. 

• draag naar vermogen bij aan het welzijn van de speelsters, zowel binnen de sport als – indien 
gewenst – buiten de sport. 

• benader zieke en geblesseerde speelsters met interesse en welwillendheid. 

• richt je in het werk niet uitsluitend op succes. Blijf je ervan bewust dat je steeds ook een 
begeleidende en pedagogische taak vervult. 

• wees steeds een voorbeeld in optreden, taalgebruik en nauwgezetheid. 

• moedig jouw speelsters aan om aan dezelfde maatstaven te voldoen. 

• accepteer dat ook andere trainers en deskundigen voor de speelsters van nut kunnen zijn. Indien 
mogelijk, accepteer dat de speelsters de diensten van andere experts gebruiken. 

• als je kinderen en jongeren traint, pleeg dan regelmatig overleg met de ouders over de lichamelijke, 
geestelijke en sociale effecten van het trainings- en wedstrijdprogramma. 

• stel de ouders onmiddellijk in kennis als je – om welke redenen dan ook – bezorgd bent over het 
welzijn van hun kind(eren). 

 
Als coach staan we een mix voor van drie stijlen, afhankelijk van het team, individuele speelster en 
situatie waar een nuanceverschil zitten in de soort vragen en doel wat je met de vragen wilt bereiken. 
 
Socratisch coachen 
Vragen, die iemand  laten nadenken over de eigen rol, zijn bijvoorbeeld: 

• Wat heb je de afgelopen periode zelf gedaan om je eigen doelen te realiseren? 

• Wat was het meest effectief in je aanpak? 

• Wat vond je het allermoeilijkst? 

• Welke mogelijkheden zie je om je doelen alsnog te realiseren? 

• Welke acties heb je voor ogen om te kunnen verbeteren? 
Het dwingt de ander tot nadenken over het eigen rol en gedrag. En vooral ook verantwoordelijkheid 
nemen voor het eigen gedrag. Het wordt dan een milde vorm van confrontatie. 
 
Oplossingsgericht coachen 
Het betekent een bewuste keuze om niet te veel in te gaan op de problemen, dingen die niet goed gaan. 
Een gesprek aangaan over oplossingen.  

• Wat werkt wel  
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• Wat heeft gewerkt en wanneer  

• Wat gaf nog enig vertrouwen  

• Was er een moment dat het goed ging?  
Dat zijn de vragen waarmee je met team of individuele speelster aan de gang gaat. 
 
Prestatiegericht en ontwikkelingsgericht coachen 
Het soort vragen haakt rechtstreeks in op de persoonlijke ontwikkeling van speelsters in termen van 
verantwoordelijkheid en talentontwikkeling. 

• Hoe kun je (als speelster) met je talenten optimaal bijdragen? 

• Hoe en in welke mate voel je je (als speelster) persoonlijk verantwoordelijk voor eigen en team 
resultaten? 

  
 

16. Training 
 
Wanneer je een profcarrière nastreeft, zul je meerdere malen per week moeten investeren in complete, 
-mede- individueel gerichte, training. 
 

16.1. Trainingsfilosofie 
 
Wij zijn van mening dat je minimaal 3 x per week 1:30 minuten moet trainen, 1 wedstrijd op zaterdag op 
een hoog niveau en 1 x per maand een wedstrijd op een nog hoger internationaal niveau moet hebben 
om de aansluiting te kunnen maken naar een BVO-team. 
 
Girls Soccer Nederland heeft een hele uitgesproken visie op waarbij innoveren voorop staat. Wij zijn 
van mening dat elk onderdeel, elke component die leidt tot het worden van een complete speelster 
onderdeel moet zijn van de training. 
 
Voetbalscholen schieten als paddenstoelen uit de groep. Ons beeld is ook dat niet langer de clubs 
spelers opleiden, maar dat voetbalscholen dit doen. De focus ligt anders: clubs hebben vaak zetten 
primair de teamontwikkeling centraal; voetbalscholen de individuele ontwikkeling van speelsters.  
 
Girls Soccer Nederland heeft relevante elementen uit huidige visies gecombineerd, maar ook de 
trainingsvisies van de innovators uit het verleden (o.a. Wiel Coerver) aan toegevoegd en daarna ons 
finishing touch aan toegevoegd. Dit laatste is erg belangrijk! Wij hebben onze eigen visie en identiteit 
en deze is uniek, dus al onze oefeningen zijn geheel eigen oefeningen. Concreet betekent dit dat je een 
vertrekpunt hebt met een bepaald doel, hier een oefening bij hebt, je deze aanpast in zwaarte en/of 
moeilijkheidsgraad. Wij doen geen oefeningen kopiëren zonder dat er een duidelijke gedachte aan ten 
grondslag ligt. 
 
We gebruiken een eigen ontwikkeld format (voor de opzet en indeling van trainingen, zie bijlage X. Hier 
staan de trainingsonderdelen, thema van de week (periodisering), aantal trainers, aantal speelsters en 
de benodigde materialen beschreven. Dit format wordt wekelijks besproken met de trainers, 
voorafgaand aan de trainingen. Ook wordt een eigen format gebruikt voor het uitschrijven/uittekenen op 
detailniveau van de oefeningen binnen een onderdeel. De oefeningen worden daarnaast gecreëerd in 
de training onwikkelingssoftware (bijlage X). 
 
Trainingen en/of specifieke onderdelen of oefeningen dienen regelmatig vastgelegd te worden op 
video om met de trainers te bekijken en evalueren. 
Het ingevulde formats en de trainingen (ook beeldmateriaal) dienen te worden toegevoegd aan het 
speler volgsysteem. Op deze wijze creëren we een eigen databank maar met de mogelijkheid om 
feedback en vorderingen te registreren.  
 

16.2. Trainingsopbouw 

 
• Duur training: 1 uur en 30 minuten.  

• De trainingen kennen een variatie en worden tevens voorzien van een oplopende 
moeilijkheidsgraad. Aan elk onderdeel wordt evenveel aandacht besteed. Het aantal minuten of 
trainingen per onderdeel hangt af van het totaal aantal trainingsminuten dat beschikbaar is. 
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• In bijlage 1 worden de diverse onderdelen van de training gedetailleerd uitgelegd. 
 
Onderdeel 1: Warming-up (met en zonder bal) 

• Vaste warming-up waarin alle wedstrijd-echte bewegingen in worden meegenomen met als 
afronding een baloefening. We maken gebruik van de FIFA11+ inclusief oefenstof.  

 
Onderdeel 2: Trappen en passen (met bal) 

• Lange en korte passing (inclusief juiste aanname, opendraaien, wegdraaien en bewegen zonder 
bal).  

• Traptechniek (afwerken op het doel, in combinatie met een accent uit het onderdeel fysiek). 
 
Onderdeel 3: Fysiek (met en zonder bal) 

• Acceleratie/snelheid 

• Agility/plyometrie 

• Kracht/explosiviteit 

• Functionele/specifieke power 

• (Core)stabiliteit 

• Mobiliteit/flexibiliteit (looptechniek) 
 
Onderdeel 4: Techniek  
Elke training wordt er aandacht besteed aan de verbetering van de individuele techniek, dit onderdeel 
is ook te combineren met een accent uit een ander onderdeel. 
 
Onderdeel 5: Tactiek (20 minuten, met en zonder bal) 

• De trainingen worden afgesloten met een tactische partijvorm welke 1 x per week wordt vooraf 
gegaan aan tactische trainingsoefeningen. Het klassikale accent wordt elke zaterdag voorafgaand 
aan de wedstrijd meegenomen. Op de eerste training na een wedstrijd wordt voorafgaand aan de 
partijvorm de laatste wedstrijd kort besproken en geïntegreerd in een partijvorm wanneer nodig. 

• Partijvorm 

• Tactisch gerichte oefeningen 

• Klassikaal  
 
Onderdeel 6: Procesvoortgang (dagelijks) A-system 
Om de processen met de speelster nog verder te professionaliseren maken wij gebruik van een speler 
volgsysteem, deze applicatie leidt tot: 

• Beter zelfmanagement 

• Professionalisering individu en team 

• Duidelijke reflectie 

• Zichtbaar maken van progressie 

• Op maat gemaakte trainingsprogramma’s 

• Betere afstemming voeding 

• Goede over views van groepen 

• Goede communicatie met sporter/ouder en trainer/leider 
 
Onderdeel 7: Analyse (1 x per 14 dagen) 

• Wedstrijdanalyse 

• Analyse uitvoering trainingsoefeningen 
 
 

17. Agenda & kalender 
 
Bij aanvang van elk seizoen moet er een volledige kalender zijn voor het komende seizoen (12 
maanden) voorzien van alle data van bovengenoemde activiteiten. 
 
Daarnaast moet elke ouder/speler het visie document voor aanvang ontvangen, dit voorzien van alle 
aanhangsels/bijlagen. Tijdens het eerste trainingskamp zullen alle bijlagen aangaande wedstrijden, 
trainingen en regels met de speelsters doorgenomen worden. 
 
Het tweede moment om dit nog eens te herhalen is het trainingskamp in de winterstop. 
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18. Regels 
 
Zoals in elke organisatie zijn er regels waar een ieder zich aan moet houden, deze regels zijn er niet 
om iemand te pesten maar zijn er juist om de trainers en speelsters te helpen. De regels zijn ook niet 
bedoeld als straf, in tegendeel, ze zijn er om het maximale te halen uit de ontwikkeling van de trainers 
en speelsters. Helaas zitten er soms maatregelen aan de het overtreden van regels maar wij bij Girls 
Soccer Nederland gaan daar erg zorgvuldig mee om, alles staat in het teken van de speelsters en het 
doel hun te blijven uitdagen en motiveren. In bijlage X staan alle regels nauwkeurig omschreven. 
 


