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Voorwoord  

De afgelopen decennia hebben vele mensen als jeugdleider, begeleider, jeugdtrainer of bestuurder tijd en moeite 
geïnvesteerd in de organisatie, opleiding en begeleiding van jeugdspelers en teams van V.V. Gorssel. De kennis en 
ervaring die hiermee wordt opgedaan is van onschatbare waarde voor de vereniging. Met dit jeugdplan wordt deze 
kennis en ervaring zo goed als mogelijk vastgelegd, periodiek geactualiseerd en doorontwikkeld in aanpassingen en 
deels vernieuwing van beleid en kaders voor de jeugdafdeling. Het plan geeft daarmee richting en invulling aan de 
huidige en toekomstige organisatie en de opleiding van het jeugdvoetbal bij V.V. Gorssel.  

De jeugd neemt en belangrijke plaats in binnen V.V. Gorssel. De jeugd heeft de toekomst en de jeugd heeft het 
grootste aandeel in het ledenaantal. De jeugd verdient daarom bijzondere aandacht. Het doel van dit beleidsplan is 
om spelvreugde en spelniveau naar een hoger plan te brengen. Door de jeugd beter te begeleiden en te trainen 
kunnen spelvreugde en kwaliteit van de spelers op een hoger niveau komen. In dit beleidsplan worden doelen en 
afspraken beschreven, zodat iedereen binnen de club weet wat te doen, hoe zich te gedragen en wat van hem of 
haar verwacht wordt. Gezelligheid, ontspanning en sportiviteit maken een vereniging. Kinderen voelen zich thuis 
wanneer er rust, duidelijkheid en respect is. Structuur biedt zekerheid en veiligheid.  

Meer dan ooit geldt het gezegde “geen woorden, maar daden”. Met een papieren visie of plan kan niemand 
voetballen. Daden worden gevraagd en vraagt van iedereen die de jeugdafdeling een warm hart toedraagt, om een 
actieve bijdrage en inzet in de komende periode. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan blijven we aan de bal, 
kunnen we samen investeren in onze jeugdspelers daar waarvoor ze bij V.V. Gorssel zijn gekomen, namelijk het 
voetbalplezier!  

Wij hopen met dit jeugdplan alle partijen die betrokken zijn bij het jeugdvoetbal van V.V. Gorssel een basis mee te 
geven, waardoor het bij de vereniging nog prettiger werken en meedoen wordt. Het jeugdbestuur staat open voor 
op- en aanmerkingen en zal deze bij het actualiseren van het jeugdplan zo nodig meenemen.  
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Deel 1: De organisatie 

Visie  

De ambitie van de jeugdafdeling is om iedere speler op een gezonde, zinvolle en aantrekkelijke manier de 
mogelijkheid te bieden de voetbalsport in Gorssel te kunnen uitoefenen. Presteren naar vermogen en op maat van 
spelers en teams, kwaliteit en continuïteit van het jeugdopleidingkader, duidelijke herkenbaarheid en eigen 
identiteit van de vereniging maar vooral de spelvreugde zijn de pijlers om het voortbestaan van het jeugdvoetbal in 
Gorssel te waarborgen. Dit zijn tevens de randvoorwaarden waardoor jeugdspelers zich kunnen ontwikkelen met als 
oogmerk dat:  

 er met plezier en enthousiasme de voetbalsport kan worden uitgeoefend;  
 de jeugdspeler zich kan ontwikkelen, zowel recreatief als prestatief;  
 met respect en op basis van normen en waarden met elkaar wordt samengespeeld en omgegaan;  
 de jeugdspeler ook op latere leeftijd verbonden blijft aan de vereniging (als speler, coach, bestuurslid, lid, 

vrijwilliger enz.).  

Doelstellingen  

 het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan onze jeugdleden, en vooral plezier in het voetballen 
bijbrengen en houden;  

 het bieden van een kwalitatief goede voetbaltechnische opleiding. Dit door te investeren in (gediplomeerde) 
jeugdtrainers- en leiders, in faciliteiten en materialen en een sterk jeugdopleidingkader- en organisatie;  

 presteren op maat en mogelijkheden van een team of de individuele spelers, en daardoor presteren op een 
zo goed mogelijk niveau.  

 het aanleren van sportief gedrag, normen en waarden op en rond de velden ( zie gedragscodes V.V. Gorssel);  
 werken aan een goede in- en doorstroming tussen de verschillende jeugdelftallen en van jeugdafdeling naar 

de seniorenelftallen. 

VV Gorssel streeft ernaar dat de jeugdspelers met plezier voetballen op een zo hoog mogelijk niveau. Dit houdt in 
dat iedere speler of speelsters op zijn of haar niveau zou moeten voetballen zonder dat daarbij het plezier in het 
voetbalspel verloren gaat. Naast het prestatiegerichte moet er ook ruimte zijn voor recreatieve ontwikkeling.  

Elk voetballertje, of hij nu meer of minder aanleg heeft, heeft bij zijn club recht op een leerproces, dat zowel garant 
staat voor een optimale ontwikkeling van zijn mogelijkheden als wel van de beleving, die hij zoekt in die vrije 
tijdsbesteding. We doen recht aan iedere speler door zo veel mogelijk aan te sluiten bij ieders kwaliteiten en 
prestatiedrang. Zo is er ruimte voor de recreatieve speler en de ambitieuze speler. Ieder kind is even goed, 
sommigen leren alleen sneller voetballen. Inzet en kwaliteit zijn even belangrijk. De individuele ontwikkeling van een 
speler binnen een team staat voorop. 

 Kampioen worden is leuk maar het opleiden van jeugdspelers is veel belangrijker. 
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Organisatieschema 
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Een van de leden van de technische commissie wordt benoemd tot 
technische coördinator en maakt onderdeel uit van het 
jeugdbestuur. 

  

Dagelijks bestuur 
 

Voorzitter 
Secretaris 

Penningmeester 
Wedstrijdsecretaris/ vicevoorzitter 

Accommodatiezaken 
Technische zaken 

Voorzitter jeugdbestuur 

Jeugdbestuur 
Voorzitter 
Secretaris 

Lid jeugdbestuur 
Lid jeugdbestuur 

Penningmeester/materialen/activiteiten                Technische jeugdcoördinator 

                         

Activiteitencommissie 

Wordt per activiteit samengesteld. 

Technische 
jeugdcommissie(TJC) 

Technische jeugdcoördinator 
2 x lid E & F puppillen 

2 x lid D & C 
2 x lid A & B 
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Overlegvormen: 

Wie Hoe vaak Uit te schrijven door: 
Jeugdbestuursvergadering  
Technische jeugdcommissie 
 Jeugdtrainers 
F / E Leiders & lid TC  
DC Leiders & lid TC 
BA Leiders & lid TC 

nog te bepalen 
nog te bepalen 
nog te bepalen 
3 x per seizoen 
3 x per seizoen 
3 x per seizoen 

voorzitter: jeugdvoorzitter 
voorzitter: T. jeugdcoördinator 
voorzitter: T. jeugdcoördinator 
voorzitter: jeugdvoorzitter 
voorzitter: jeugdvoorzitter 
voorzitter: jeugdvoorzitter 

  
    

Taken Jeugdbestuur (zie ook gedragscodes V.V. Gorssel) 

 het jeugdbestuur voert uit, bewaakt en toetst het jeugdplan. Het hoofdbestuur blijft eindverantwoordelijk;  
 het jeugdbestuur zorgt tijdens het seizoen voor actuele algemene informatie voor jeugdtrainers en 

begeleiders, onder meer via de jeugdleidervergaderingen;  
 het jeugdbestuur zorgt voor de assistentie bij het aantrekken van nieuwe jeugdleiders en begeleiders, op 

basis van behoefte uit de jeugdafdeling en/of jeugdteams, in samenspraak met de technische 
jeugdcoördinator;  

 het jeugdbestuur zorgt ervoor dat de totale organisatie van de jeugdafdeling soepel verloopt;  
 het jeugdbestuur, en daarbinnen het dagelijks bestuur, is het eerste aanspreekpunt voor spelers, ouders, 

jeugdleiders en begeleiders bij calamiteiten en/of problemen binnen de jeugdafdeling of jeugdteams;  
 het jeugdbestuur regelt de strafzaken binnen de jeugd, zo nodig in overleg met het hoofdbestuur;  
 in bijzondere gevallen vindt er altijd overleg plaats tussen (een delegatie van) het jeugdbestuur en het 

hoofdbestuur.  

Het jeugdbestuur is bevoegd besluiten te nemen in alle zaken die op de jeugdafdeling betrekking hebben, tenzij 
uitdrukkelijk anders bepaald door het hoofdbestuur.  

Het dagelijks bestuur legt over het gevoerde beleid, uitvoering en genomen besluiten binnen het jeugdbestuur 
verantwoording af aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur blijft eindverantwoordelijk. 

Taken technische jeugdcoördinator (zie ook gedragscodes V.V. Gorssel) 

 Staat achter, bewaakt en draagt zorg voor de uitvoering van het technische jeugdplan, en geeft zijn/haar 
ideeën over aanpassingen van dit plan richting jeugdbestuur;  

 Zorgt voor een goede communicatie met jeugdbestuur, trainers en heeft regelmatig overleg met 
genoemden;  

 Het adviseren van het jeugdbestuur op voetbaltechnische zaken;  
 Stelt een werkmap samen voor trainers en begeleiders met trainingsvormen, aandachtspunten en adviezen 

per jeugdteam;  
 Doet in overleg met jeugdleiders voorstellen voor samenstelling van leeftijdsgroepen en teams;  
 Zorgt voor begeleiding van jeugdleiders en trainers op technisch voetbalgebied;  
 Belegt voor aanvang van het seizoen een werkoverlegbijeenkomst met alle jeugdtrainers en leiders waar o.a. 

de doelstellingen en speelwijze van de diverse teams ter sprake komen;  
 Doet voorstellen en beslist mee bij het aanstellen en zoeken naar jeugdtrainers en begeleiders;  
 Bezoekt regelmatig de trainingen en wedstrijden van de jeugdteams;  
 Heeft zitting in het jeugdbestuur voor alleen technische zaken;  
 Het bijwonen van bijeenkomsten van jeugdtrainers en begeleiders;  
 Heeft regelmatig contact en overleg met trainers en leiders van de seniorenteams,  

vooral voor A en B spelers;  
 Bij ziekte van een van zijn trainers dient hij/zij voor vervanging zorg te dragen.  
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Taak jeugdtrainer (zie ook gedragscodes V.V. Gorssel) 

 
 onderhoudt en verbetert de voetbalvaardigheden tot het hoogst haalbare niveau in de betreffende 

leeftijdsgroep; 
 traint volgens de visie van V.V. Gorssel op een kindvriendelijke wijze met voldoende uitdaging in de 

oefenstof, rekening houdend met de ontwikkelingsfase van het kind; 
 coacht positief doch duidelijk op sterke punten en op tekortkomingen; 
 bereidt wekelijks de training voor op papier met inachtneming van de vastgestelde doelstellingen en de 

rapportage van de leiders; 
 maakt een jaarplanning in samenspraak met de technische functionarissen; 
 tracht kinderen passie bij te brengen voor het spelletje; 
 onderhoudt wekelijks contacten met leiders over de wedstrijden en de vorderingen van de spelers; 
 bezoekt de leidersvergaderingen en geeft voetbalvoorlichting aan leiders; 
 bepaalt zo vaak als nodig samen met de TJC en de overige jeugdtrainers of de doelstellingen gehaald zijn en 

maakt weer nieuwe voor de volgende  
 initieert en denkt mee in technisch beleid; 
 adviseert de TJC wie in welk elftal komt te spelen van de hem toegewezen spelers; 
 onderhoudt overige contacten met ouders en andere betrokkenen; 
 bezoekt zoveel mogelijk wedstrijden van elftallen waar training aan gegeven wordt; 
 begeleidt en coacht zijn team voor zover hij/zij ook de leider van dat team is. 

 

Taak jeugdleider (zie ook gedragscodes V.V. Gorssel) 

 maakt de opstellingen voor de wedstrijd. Laat spelers eens op een andere plaats spelen, zeker in de jongere 
leeftijdsgroepen; 

 verzorgt voor iedere wedstrijd een warming up. 
 zorgt voor het materiaal zoals goede intrapballen en een waterzak met toebehoren. 
 Coacht het team rekening houdend met de leeftijd. 
 zorgt voor een compleet elftal. 

 
Dit wordt indien mogelijk doordeweeks al geregeld. Als men niet compleet is en men wil lenen, dan neemt men 
contact op met de latende leider van een lager elftal. Deze laatste is verplicht toestemming te geven. Stelregel 
hierbij is, dat niet het ene elftal met teveel en de ander met te weinig spelers weggaat. De latende leider moet 
wel een speler meegeven, die rijp is om mee te spelen in het team waarin de speler uit gaat komen. In 
uitzonderingsgevallen bv. spelers met de juiste leeftijd uit een hoger team- overlegt men met de latende leider; 
Let op de nemende leider neemt contact op met de jeugdige of zijn ouders.  
 
 regelt bij uitwedstrijden vervoer; 
 bezoekt, indien mogelijk, trainingen, ook al is dat kort; Houdt contact met de trainer en communiceert de 

sterke en zwakke punten van zijn spelers van de afgelopen wedstrijd met hem; 
 wanneer men spelers leent om wissels te hebben, stelt men eerst de eigen spelers op; 
 zorgt voor het inlichten van spelers voor elke activiteit die namens Gorssel voor het team gehouden wordt; 
 (laat)optreden als grensrechter; 
 past eenvoudige Eerste Hulp Bij Sportongelukken (EHBSO) toe; 
 schakelt bij grotere calamiteiten professionele hulp in; 
 zorgt naar behoefte voor een alternatief programma op vrije zaterdagen vooral in de winter; Dit kan ook 

gewoon trainen zijn. Overlegt over eventuele kosten eerst met TJC; 
 blijft na de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig totdat de laatste speler het kleedlokaal heeft verlaten; 
 kijkt bij uitwedstrijden voordat de spelers het kleedlokaal betreden, of dat zich in goede staat bevindt; Meldt 

eventuele onvolkomenheden bij de leider van de thuisspelende club; 
 bewaakt bij thuiswedstrijden dat het eigen elftal, de scheidsrechter en de gasten drinken krijgen in de rust; 
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 zorgt dat zowel uit als thuis de kleedkamer schoon achtergelaten wordt, dat wil zeggen ontdaan van alle grof 
vuil. Bekerhouders, kopjes, flesjes glazen worden afgegeven op de daarvoor bestemde plaats; 

 is ten minste een half uur voor de wedstrijd aanwezig 
 ontvangt scheidsrechter en eventueel de leider van de tegenpartij bij thuiswedstrijden, wijst deze de weg en 

voorziet deze van koffiebonnen; Meld zich bij uitwedstrijden bij de thuisclub; 
 vult vanaf de D het wedstrijdformulier in en verricht alle noodzakelijke administratie rondom een wedstrijd. 

Geeft stand door aan Frank ten Zijthof (ook afgelasting)  –  Telefoon : 06 27087562 - 
 bewaakt een eerlijke verdeling van wedstrijdspeeltijd; 
 bezoekt leidersvergaderingen; 
 rapporteert zoveel mogelijk aan de betreffende coördinator en de trainer; 
 praat mee over het (definitief) verplaatsen van spelers van en naar het eigen team en over de definitieve 

indelingen voor het seizoen; 
 licht bij afgelastingen eventueel telefonisch een speler in. ( telefonisch of per mail) 
 communiceert regelmatig met een ieder die op de een of ander manier met het elftal te maken heeft; 
 zorgt ervoor dat de onder zijn verantwoordelijkheid gestelde kinderen zich fatsoenlijk en sportief gedragen; 
 communiceert met de ouders ten aanzien van wedstrijdschema en gang van zaken rondom wedstrijden. 

 
 
De leider dient de spelers te allen tijde voor ogen te houden dat de inspanning boven het resultaat gaat. Uitsluitend 
een leider houdt zich bezig met het coachen van een team. 
Een leider coacht op een positieve kindvriendelijke manier. Hij is de vertrouwensman wanneer dat door de situatie 
gevraagd wordt, maar weet zo nodig ook afstand te houden. 
De leider zorgt ervoor dat conflicten zo gauw mogelijk uit de weg worden geruimd. Daarbij kan beter gewacht 
worden tot de adrenaline uitgewerkt is. Gelijk na de wedstrijd is daarbij niet de juiste keuze. 
 
De kern van een sport is dat er sprake is van winst en verlies. Spelers zullen dus altijd willen winnen. Voor de 
begeleiding van een team ligt dat genuanceerder. Zij zijn in de eerste plaats bezig met opleiden. Een wedstrijd is voor 
een leider naast het verschaffen van spelplezier, een middel om de ontwikkeling van spelers te stimuleren en te 
beoordelen. Het onmiddellijk resultaat is voor de leider van belang om te zien waar aan gewerkt moet worden.  
Iedere speler dient in een team tot zijn recht te komen en iedereen speelt daarom per seizoen even lang, zelfs als 
het resultaat daardoor mogelijk minder is. Dit is alleen anders, wanneer een speler afspraken niet nakomt of niet in 
het belang van het team handelt.  
 
De leider biedt elke speler de mogelijkheid om op verschillende posities te spelen. 
Leiders koppelen na iedere wedstrijd mondeling of schriftelijk (mail) hun bevindingen en aandachtspunten voor de 
training terug aan de trainer.  
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Taken Leden (zie ook gedragscodes V.V. Gorssel)  

V.V. Gorssel is een club voor iedereen jong, oud, jongens, meisjes, en mensen met een handicap 

Wat wordt verwacht van de leden/spelers 

 speelt en traint met voldoende inzet. 
 gedraagt zich tijdens trainingen en wedstrijden zodanig dat hij geen last wordt voor medespelers, leiders of 

trainers. 
 luistert naar zijn trainers en leiders. 
 zegt zo min mogelijk af voor trainingen en wedstrijden. Wanneer dit onverhoopt toch noodzakelijk is zorg 

dan voor tijdige berichtgeving aan de trainer voor de training en aan de leider voor de wedstrijd. 
 voor de wedstrijd geldt dat dit ten minste een dag voor aanvang dient te gebeuren 
 zorgt voor een outfit die in goede staat verkeert. Dat geldt voor datgene wat de sponsor eventueel geleverd 

heeft als dat wat eigendom is. Het is belangrijk dat schoenen voor training en wedstrijd gebruiksklaar zijn.  
 Draagt scheenbeschermers zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingen.  
 heeft zorg voor het verenigingsmateriaal; zowel voor de ballen en andere trainingsartikelen, als voor de 

kleedlokalen, andere opstallen en velden. Wanneer door wie dan ook onnodige vernielingen worden 
aangericht aan het genoemde materiaal heeft hij de plicht dat bij de leider te melden. 

 wanneer door anderen vernielingen worden aangebracht kan iedere speler dat melden bij de leiding. Hij 
beschermt daarmee de zaken, die ook zijn eigendom zijn. 

 gebruikt ook bij uitwedstrijden het materiaal van andere verenigingen volgens de daaraan verbonden 
gebruiksaanwijzing en normen. 

 speelt en traint in sportoutfit. 
 zorgt voor een goede lichaamshygiëne. 
 gedraagt zich positief naar scheidsrechter, grensrechter, leiders, medespelers, tegenstanders, trainer en 

ieder ander, die iets met voetbal te maken heeft. Hij brengt de naam van V.V. Gorssel niet in diskrediet. 
 een speler probeert mee te denken - zeker wanneer hem dat gevraagd wordt - hoe V.V. Gorssel zo goed 

mogelijk aan al zijn doelstellingen kan beantwoorden. 

 

Taken Ouders van leden (zie ook gedragscodes V.V. Gorssel) 

Zolang een kind niet of niet geheel in staat is bepaalde verenigingsstaken en afspraken uit te voeren heeft een ouder 
een deelverantwoordelijkheid. Dat betekent: 

 medeverantwoordelijk voor het reilen en zielen van het team van hun kind.  
 medeverantwoordelijk voor het vervoer bij uitwedstrijden van het team waar het kind in speelt, voor het 

wassen van de kleding en eventueel andere taken die voortkomen uit gemaakte afspraken met de leider; 
 medeverantwoordelijk voor toezicht op de vereniging. Loop eens een kleedkamer in tijdens trainingen en 

wedstrijden. Dit werkt zeer preventief; 
 medeverantwoordelijk voor kantinediensten indien dit gewenst is; 
 medeverantwoordelijk voor het nakomen van afspraken van hun kind. Bijvoorbeeld dat het kind wedstrijden 

en trainingen zoveel mogelijk dient te bezoeken en dat hij daarvoor op tijd komt. Dat er afgezegd wordt 
wanneer een kind onverhoopt niet kan spelen of trainen en dat men er zich bewust van is, dat een 
lidmaatschap voor een seizoen geldt. Tussentijds stoppen levert problemen op voor alle anderen in het 
team.  

Uitsluitend de leider houdt zich bezig met het coachen van een team; ouders moedigen aan 
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Wedstrijden/ trainingen  

Wedstrijden spelen een belangrijke rol binnen een vereniging. In de wedstrijden moet dat wat geleerd is op training 
zichtbaar worden en blijkt wat nog geleerd moet worden. Het is een middel om te zien hoe de spelers zich 
ontwikkelen. Een verbinding tussen de informatie van de wedstrijden en de trainingsoefeningen is dus van belang. 
Leiders zijn verantwoordelijk voor de wedstrijden en alles wat hierbij komt kijken. Trainers leren kinderen 
voetballen. De verbinding tussen wedstrijden en trainingen komt tot stand doordat 3 keer per seizoen (voor start 
competitie, bij de winterstop en op het eind van het seizoen) een bijeenkomst tussen leiders en trainers is, waarbij 
leiders ook voorgelicht worden over voetbal technische en tactische zaken. Leiders koppelen hun bevindingen per 
wedstrijd terug aan de trainers en trainers komen op geregelde basis bij alle teams kijken.  
Trainer en leiders zijn de mensen die het technische beleid van de club op het veld ten uitvoer moeten brengen. Het 
is van belang dat zij dit in samenhang doen, dus in overleg en gebaseerd op de voetbalvisie van V.V. Gorssel.  

De Teams  

Leeftijdscategorieën 
Starters 4 – 6 jarigen 

F jes  6 – 8 jarigen 

E tjes  8 – 10 jarigen 

D tjes  10 – 12 jarigen 

C tjes  12 – 14 jarigen 

B tjes  14 – 16 jarigen 

A tjes  16 – 18 jarigen 

Om zoveel mogelijk ontwikkeling in de jeugdspeler te bewerkstelligen is het van belang dat een elftal of 
trainingsgroep over zoveel mogelijke gelijkwaardige spelers beschikt. Erkend moet worden dat er forse 
niveauverschillen bestaan tussen jeugdleden van hetzelfde bouwjaar, en dat zeker vanaf de E spelers deze 
verschillen meer en meer voelbaar worden. Het is niet leuk voor een kind wat niet goed kan meekomen om in een 
team met veel betere spelers te spelen, evengoed is het ook niet goed voor een goede voetballer om met spelers 
van een lager niveau samen te spelen.  

Om dit te bereiken dient er in de leeftijdscategorieën op niveau te worden ingedeeld.  

Indeling van de teams 
De indeling zal worden gedaan door de technische commissie (2 verantwoordelijken per categorie F/E, D/C en B/A) 
in overleg met de trainers en leiders van de desbetreffende categorie. De leden van de technische commissie zijn 
hierbij het aanspreekpunt. Het is natuurlijk wel zo, dat er zeker bij de E en de F ook de leeftijd en andere aspecten 
(vriendjes enz.) meespelen bij het indelen van de teams.  
Het bestuur, meer in het bijzonder de technische jeugdcommissie, bepaalt de samenstelling van de jeugdteams. Hij 
doet dit na overleg met trainers en met informatie van leiders. Voor de teamindeling is de technische 
jeugdcommissie (TJC) verantwoordelijk. 

 Allereerst wordt er door de TJC in samenwerking/overleg met de jeugdtrainers een voorlopige teamindeling 
gemaakt. Deze indeling wordt vervolgens voorgelegd aan de leiders van de betrokken teams. Na het verwerken van 
de diverse relevante opmerkingen, wordt de teamindeling openbaar gemaakt. Het samenstellen en selecteren van 
de teams voor het nieuwe seizoen gebeurt aan het einde van het seizoen (april/mei). Tijdens het seizoen kan er om 
diverse redenen, wijzigingen in de teamindeling worden aangebracht. Het is echter niet de bedoeling dat deze 
wijzigingen structureel voorkomen. 

Kinderen die gemotiveerd zijn worden hiervoor beloond met door met hogere teams te mogen meetrainen en zijn 
eerst aangewezen om hier in te vallen  
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Deel 1: het voetbaltechnische jeugdplan 

 Het technische Jeugdvoetbal en jeugdopleiding beleidsplan is gebaseerd op:  

 Het op leiden van de jeugdvoetballer tot een voor hem/haar zo hoog mogelijk niveau.  
 Het laten spelen op een voor de jeugdvoetballer zo optimaal mogelijk niveau binnen de organisatorische 

mogelijkheden van de vereniging.  
 Jeugdvoetballers laten voetballen op hun niveau met veel spelplezier.  

 

Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier en beleving, gestructureerd te 
laten voetballen. Alle jeugdspelers zullen ieder op hun eigen niveau zoveel mogelijk aangeboden dienen te krijgen. 
Vooral op gebied van tactiek en inzicht, maar zeer zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en (natuurlijk!) 
normen en waarden. 
Na de jeugdopleiding van V.V. Gorssel doorlopen te hebben dienen de spelers op diverse plaatsen in een willekeurig 
team op hun eigen niveau inzetbaar te zijn. Op deze manier kan een goede doorstroming naar de senioren 
plaatsvinden. Tijdens de opleiding zal het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken en het als 
team presteren naar vermogen) steeds aandacht moeten krijgen. Waarden en normen zijn binnen V.V Gorssel een 
belangrijk aandachtspunt in het kader van onze jeugdopleiding (zie gedragscodes V.V. Gorssel). 
Prestaties zullen ondergeschikt moeten zijn aan het opleiden. Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar 
dit mag geen doel op zich zijn. Ook verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden. Dit 
laatste wil overigens niet zeggen dat binnen de jeugdopleiding van V.V. Gorssel niet gestreefd wordt om een zo goed 
mogelijke prestatie neer te zetten. Door goed op te leiden, met plezier en beleving bezig zijn om de vaardigheden 
aan te leren, behoort het winnen natuurlijk tot de mogelijkheden.  

Plezier aan het spelletje dient te allen tijde uitgangspunt te zijn. Zonder plezier houdt een speler het niet lang vol en 
een trainer evenmin. Wanneer je aanvallend speelt zul je een grotere kans hebben om te scoren en scoren brengt 
veel plezier. Dus is het van belang indien de mogelijkheden er zijn dit te propageren. Aanvallend voetbal is 
aantrekkelijk maar is onderhevig aan structuur. Dit zal door trainingen en wedstrijden te spelen op een plezierige 
manier dienen te gebeuren, waarbij het maken van zowel individuele- als teamafspraken onontbeerlijk zijn.  

Technische doelstellingen  

 
Voor het jeugdbestuur is de taak en zaak voorwaarden te realiseren waardoor de jeugdleden zich optimaal kunnen 
ontwikkelen, met inachtneming dat:  

 er plezier beleefd wordt;  
 de jeugdspeler zich kan ontwikkelen zowel prestatief als recreatief op zijn niveau;  
 spelers zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij V.V. Gorssel, zodat voetbal tot op latere leeftijd een 

plaats blijft houden speler, coach, trainer (jeugd), scheidsrechter en/of bestuurslid;  
 de leiders en trainers zo goed mogelijk hun taken kunnen volbrengen;  
 er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling;  
 alle betrokkenen (spelers, leiders, trainers, en ouders/verzorgers) zich aan de afspraken houden;  
 er een prettig voetbalklimaat heerst;  
 leeftijdsspecifieke kenmerken van spelers onderkend worden;  
 er een herkenbare, aanvallende, attractieve speelstijl gehanteerd wordt binnen de gehele vereniging;  
 de seniorenafdeling kan profiteren van goed opgeleide spelers;  
 de kwaliteit van trainingen, begeleiding, scheidsrechters en organisatie te borgen door middel van 

opleidingen en persoonlijke begeleiding te bevorderen en stimuleren.  
 de continuïteit gewaarborgd wordt en zorg gedragen voor een goede overgang van jeugd naar senioren.  
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Speelwijze F en E jeugd (7 tegen 7) 

 
Bij de F jeugd kan er van een strakke veldbezetting nog geen sprake zijn. Bij deze kinderen is de gerichtheid op de bal 
zeer groot. In deze leeftijd is het doel toe te groeien naar de eerste contouren van een taak- of rolverdeling van de 7 
teamleden. Posities en opstelling worden benaderd als grof raamwerk om stap voor stap het “kluitjesvoetbal” 
vaarwel te zeggen. Het coachen in deze situatie beperkt zich vooral tot het handelen met de bal en de 
doelgerichtheid. 
 
Bij de E jeugd kan men voorzichtig beginnen met een veldbezetting. Bij V.V. Gorssel is gekozen voor: 
 
1 (keeper)- 2 (verdedigers) – 3(middenvelders)- 1 (spits) 
 
Bij deze opstelling krijgen de spelers al het idee van een “echte” opstelling.  
 
AANVALLEN (dus wij hebben de bal) 
 
Doelverdediger  
 
 positie kiezen ten opzichte van de verdedigers  
 voortzetting door middel van rollen, werpen, passen of trappen 

 
Verdedigers 
 
 positie kiezen (uit elkaar, veld groot maken) 
 aanspelen van de aanvallers 
 wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven 
 meedoen met de aanval 

 
Middenvelders 
 
 positie kiezen (tussen aanvallers en vleugelverdedigers in)  
 aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval: wanneer er ruimte is 
 zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven 
 meedoen met de aanval; - doelpogingen 
 indien de gelegenheid zich voordoet 
 middelste middenvelder probeert het spel van links naar rechts te laten gaan (spelverdeler) 
 links en rechtermiddenvelder gaan als aanvallers fungeren. 

 
Spits 
 
 zo diep mogelijk positie kiezen ('veld zo lang maken, dat je nog met een pass bereikbaar bent) 
 doelpogingen (individuele acties of via combinaties met maatjes) 
 doelgericht zijn!  
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VERDEDIGEN (Tegenpartij in balbezit)  
 
Doelverdediger 
 
 doelpunten voorkomen 
 positie kiezen ten opzichte van de bal, tegenstanders en medespeler(s) 

 
Verdedigers 
 
 'niet laten uitspelen', voorkomen van doelpunten 
 dekken van de aanvallers van de tegenpartij 
 teammaatjes helpen (rugdekking) 
 bal afpakken 

 
Middenvelders 
 
 'niet laten uitspelen'. voorkomen van doelpunten 
 teammaatjes helpen (rugdekking) 
 veld klein maken 
 bal afpakken 
 'storen' van de opbouw van de tegenstander(s) 

 
Spits 
 
 teammaatjes helpen (rugdekking)  
 veld klein maken 
 'niet laten uitspelen 
 storen' van de opbouw van de tegenstander(s). voorkomen dieptepass 
 bal afpakken 

Speelwijze vanaf de D jeugd ( 11 tegen 11) 

 
De wijze waarop een elftal speelt is over het algemeen terug te zien in de formatie van de spelers op het veld. De 
meest logische veldbezetting, zeker in het kader van het jeugdvoetballeerproces, is de keeper, drie verdedigers, drie 
middenvelders en drie aanvallers. Rest dan nog één speler. Afhankelijk van het niveau en de bedoeling van de 
wedstrijd kan deze positie ingevuld worden:  
 
 achter de drie verdedigers (dan wordt het 4-3-3);  
 voor de drie verdedigers (dan wordt het 4-3-3);  
 wisselend voor en achter de drie verdedigers (dan wordt het 4-3-3);  
 extra op het middenveld (ruitformatie, dan wordt het 3-4-3);  
 extra aanvaller (schaduwspits, dan wordt het 3-3-4).  

 
In balbezit 
 
 Veld groot maken (in de diepte en in de breedte) 
 Laatste linie naast elkaar aanspeelbaar, waarbij de vleugelverdediger iets naar voren speelt.  
 Altijd eerst diep denken. Snel diepte zoeken. Alleen als het voorin “vast staat”, breed of terug spelen.  
 Als tegenstander met twee spitsen speelt, speelt de “vrije” man vóór zijn verdediging of speelt de links- of 

rechtsback in de “zone” 
 Keeper speelt op de rand van de zestien meterlijn en is daardoor aanspeelbaar.  
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Tegenstander in balbezit 
 
 Ruimtes klein maken (knijpen naar de kant van de bal)  
 Druk zetten op de speler met de bal. Op deze wijze de tegenstander dwingen tot fouten  
 Bij een overal situatie op het middenveld, schuift de laatste man in en zet druk op de speler die met bal. 

Overige verdedigers “knijpen”nog meer naar binnen  
 Kort dekken in de buurt van de bal  
 Rug/ruimtedekking geven verder weg van de bal 
 Geen onnodige overtredingen maken  
 Keeper actief meedoen (coachen en meebewegen met de bal) 

 

De training  

Trainingen –Zeister Visie-  
Tegenwoordig heeft de jeugd veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan voorheen. Het voetballen op 
een trapveldje is daarbij niet meer zo vanzelfsprekend. Vaak heeft men nu slechts de beschikking over één of twee 
trainingen per week om alle facetten van het voetbalspel onder de knie te krijgen. Zo werd gekomen tot een 
herwaardering van het straatvoetbal. De waardevolle elementen van het straatvoetbal zijn omgewerkt tot een 
leerplan voor het jeugdvoetbal. Mede daardoor heeft de K.N.V.B. een plan ontwikkeld om voetbaltrainingen zo 
effectief mogelijk in te vullen: de ”Zeister Visie”. Deze visie gaat uit van een trainingsopzet waarin 'voetbal' centraal 
staat.  

De belangrijkste uitgangspunten binnen de “Zeister Visie“ zijn:  

 voetbaleigen bedoelingen;  
 doelpunten maken/voorkomen;  
 opbouwen tot/samenspel om;  
 doelgerichtheid;  
 snelle omschakeling balbezit/-verlies;  
 spelen om te winnen;  
 veel herhalingen;  
 veel beurten;  
 geen lange wachttijden;  
 goede planning en organisatie;  
 voldoende ballen/materiaal.  

 

Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met:  

 leeftijd;  
 vaardigheid;  
 beleving;  
 arbeid/rust verhoudingen invoeren;  
 juiste “coaching“ (beïnvloeding);  
 spelbedoelingen verduidelijken;  
 spelers beïnvloeden/laten leren door: ingrijpen/stopzetten, aanwijzingen geven, vragen stellen, oplossingen 

laten aandragen, voorbeeld geven, voordoen.  
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Een aantal kenmerkende uitgangspunten worden hier kort toegelicht:  

Voetbaleigen bedoelingen  
Zorg dat een training of oefening zoveel mogelijk lijkt op het spelletje voetbal. Dus zoveel mogelijk met de bal 
werken en elementen van samenspelen, doelgerichtheid en doelpunten maken of voorkomen in de oefenstof 
verwerken.  

Veel herhalingen  
Doen, doen en nog eens doen. Oefening baart kunst is waar! Zorg er dus voor dat de kinderen zoveel mogelijk 
balcontact hebben (ieder kind een bal), geen lange wachttijden (geen rijen bij het afwerken!) en veel beurten geven 
zodat ze veel kunnen oefenen. Zorg hierbij voor een goede planning en organisatie, denk er dus van te voren over 
na. En niet elke training hoeft altijd weer anders te zijn.  

Rekening houden met de groep  
Wanneer een trainer training geeft moet hij weten wie hij voor zich heeft staan en daar zijn training/oefenstof op 
richten. Houd er rekening mee wat ze al wel of niet (hoeven te) kunnen en of ze wel openstaan voor bijvoorbeeld 
overspelen. Bijvoorbeeld F spelertjes hebben vaak al zoveel moeite met de bal, dat overspelen te veel gevraagd is, ze 
zijn al blij als de bal geraakt wordt. Bij tweedejaars E spelers bijvoorbeeld mag je meer van de spelers verwachten.  

Juiste coaching  
De trainer moet de kinderen op de juiste manier bij het trainen betrekken. Niet alleen maar opdrachten laten 
uitvoeren: laat ze weten waarom, laat ze zelf mee ontdekken wat het voor nut heeft: stel vragen, laat ze zelf 
oplossingen bedenken.  
Een andere belangrijke insteek van de Zeister visie is het verdelen van voetbaleigenschappen in 3 elementen. De 
elementen waaruit het spelen van spel is opgebouwd, of de middelen om de bedoeling van het spel (het winnen van 
de wedstrijd) na te kunnen streven, kunnen worden verwoord onder het “TIC principe”. Deze elementen waaruit een 
spel is opgebouwd, zijn:  

a) Techniek:  

De vaardigheid die nodig is om het spel te kunnen spelen. Hoe klein de kinderen ook zijn, hoe laag het niveau van 
spelen ook is, de spelers bezitten per definitie een bepaalde mate van technische vaardigheid.  

b) Inzicht:  

Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden, of juist niet, en is vooral 
afhankelijk van ervaring en spelintelligentie.  

c) Communicatie:  

Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden, die bij het spel betrokken zijn: Natuurlijk 
medespelers en tegenstanders (verbaal en non-verbaal), maar ook met de bal (snelheid/gewicht/hard of zacht 
opgepompt etc.), terrein (vlak/hobbelig / nat/droog), publiek (opjutten / aanmoedigen), 
scheidsrechter/grensrechters, de coach etc.  
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TIC omvat alle middelen om het spel te spelen en die het spel beïnvloeden. Een extra complicerende factor is 
bovendien de continue verandering, de beweging van alle spelingrediënten. Alles verandert bij voortduring, wat 
steeds opnieuw om nieuwe oriëntaties en beslissingen vraagt. Waarnemen is hierin het sleutelwoord. Dit zal in de 
volgende hoofdstukken dan ook steeds het uitgangspunt zijn. Zoals gezegd:  

"Voetballen, je moet er een TIC voor hebben!"  

Des te groter de TIC, des te groter het voetbalvermogen. Spelers, die beter willen worden, moeten hun voetbal-TIC 
dus zien te vergroten!  

Bij pupillen zijn vooral de eerste twee elementen van belang, waarbij het inzicht pas vanaf tweedejaars E vormen 
begint aan te nemen. Het grootste deel van de trainingen bij de pupillen zal dus gericht zijn op het verbeteren van de 
techniek.  

Het jeugdbestuur van V.V. Gorssel staat achter de “Zeister Visie“ en is dan ook van mening dat iedere training in 
principe aan deze uitgangspunten behoort te voldoen. Uitgaande van voetbaleigen bedoelingen wil dat overigens in 
onze beleving niet zeggen dat er geen oefeningen denkbaar zijn waarbij los staande technische vaardigheden ( de 
pass, de dribbel, het schot etc.), looptraining, sprongtraining en dergelijke geoefend kunnen worden.  

Andere trainingsmethodes  

Naast de “Zeister Visie“ zijn er nog vele andere trainingsmethoden. Deze zijn echter vaak gericht op één of enkele 
aspecten binnen het voetbal, terwijl de “Zeister Visie“ een integrale methode is. De overige methoden zijn vaak 
specifieker op een bepaald onderdeel en kunnen dus de nodige aanvulling bieden op de “Zeister Visie“.  

Te beginnen met de techniekgoeroe bij uitstek Wiel Coerver, hij is van mening dat de collectiviteit van het voetbal 
geheel afhankelijk is van de individuele kwaliteiten van de spelers. Hij vindt dan ook dat er meer behoefte is aan 
technische scholing. Zijn ideeën zijn in twee boeken opgetekend en zijn erg leerzaam, zowel voor trainers 
(voorbereiding training) als voor spelers (individuele oefening). Ook heeft hij dit op dvd gezet om te laten zien hoe 
het geschrevene praktisch uitgevoerd dient te worden. Ook bij deze stof niet te vergeten de techniek dvd‟s van Jan 
Jansen, techniek trainer van diverse BVO‟s, die zijn roots ook bij Wiel Coerver heeft liggen en afgelopen decennia 
over alle continenten (jeugd)spelers heeft getraind volgens deze zienswijze:  

Voetbal; leerplan voor de ideale voetballer  

Scoren; opleiding voor attractief en productief voetbal  

Ook in het jeugdvoetbal is het belangrijk dat keepers specifieke training krijgen. Keeperstraining houdt namelijk 
meer in dan het tegenhouden van de bal. 

 Johan Cruijff zet dit in het voorwoord van het Basisboek Keeperstraining van Frans Hoek uiteen. Frans Hoek, wellicht 
de meest bekende keeperstrainer ter wereld (o.a. bij Ajax, Barcelona en het Nederlands Elftal), geeft in zijn boek een 
brede uiteenzetting van trainingsvormen voor keepers.  

Het jeugdbestuur van V.V. Gorssel is van mening dat al deze methoden de nodige meerwaarde kunnen bieden en 
beveelt ze dan ook van harte aan. Het kan zowel de jeugdtrainers als jeugdleiders de nodige informatie verstrekken. 
Tevens zijn vele sites op internet te vinden waarmee men de kennis op voetbalgebied kan vergroten. Hierbij zijn m.n. 
“trainerssite.nl“ en “devoetbaltrainer.nl“ zeer informatief.  
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Trainingsopzet  
 
Voorbereiding  

Het is van groot belang dat een training gedegen wordt voorbereid. Een veelvuldig improviserende trainer zorgt voor 
'stilstaande' momenten, waarbij de concentratie van de jeugd zal afnemen. Er dient rekening gehouden te worden 
met diverse zaken, zoals het aantal aanwezige spelers in verband met bepaalde oefenvormen (afmelden bij 
afwezigheid!), de trainingsruimte en de aanwezigheid van voldoende materiaal (doeltjes, ballen, hesjes en pylonnen 
/ dopjes). Het is aan te bevelen vóór de training de benodigde 'veldjes' voor de diverse oefenvormen uit te zetten.  

Ook het voorzien in een bepaalde opbouw in trainingen voor aanvang van het seizoen wordt als positief ervaren. 
Jaar - en maandplanning kunnen een handvat bieden voor een goede trainingsopbouw.  

Inhoud  

Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een training moet namelijk niet alleen 
leerzaam zijn, maar ook leuk. Voetballers moeten steeds met plezier naar het voetbalveld komen. Het speelse 
karakter bij de jongste jeugd moet geleidelijk overgaan in prestatiegericht werken bij de A -junioren.  

De basis van iedere training dient gevormd te worden door de belangrijkste uitgangspunten binnen de “Zeister 
Visie“. De hier genoemde vier elementen dienen telkens terug te komen.  

1. Voetbaleigen bedoelingen:  

 zoveel mogelijk gebruik maken van de bal, ook tijdens de warming-up;  
 spelen om te winnen: (doel)punten maken en voorkomen;  
 werken in afgebakende ruimten (veld is namelijk ook afgebakend);  
 wedstrijdgerichte oefeningen.  

2. Veel herhalingen:  

 terug laten komen van bepaalde oefenvormen;  
 veel beurten tijdens een oefenvorm;  
 oefenen, oefenen, oefenen! (oefening baart kunst).  

3. Trainingen afstemmen op de groep:  

 rekening houden met leeftijd, capaciteiten, fysieke mogelijkheden, etc.;  
 rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep;  
 oefenvormen zo nodig aanpassen.  

4. Juiste coaching:  

 motiveren;  
 spelers beïnvloeden (iets leren);  
 spel beïnvloeden (op bepaalde manier laten spelen);  
 door aanwijzingen geven, ingrijpen (spel stilleggen), voordoen, vragen stellen, etc.;  
 gebruiken van eenduidige coachtermen.  
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Naast deze uitgangspunten is er nog een belangrijk aspect dat in de training verwerkt dient te worden. Bij iedere 
voetbaltraining hoort namelijk als vanzelfsprekend weerstand.  

Te denken valt aan weerstand door:  

 de bal beheersing van de bal  
 de tegenspeler aangaan van duels  
 de medespeler samenspel  
 de spelregels omgaan met de spelregels  
 ruimte hoe minder ruimte, hoe moeilijker het spel  
 tijd handelingssnelheid  

Omdat er tijdens wedstrijden sprake is van deze 'voetbalweerstanden', dienen deze ook tijdens trainingen terug te 
komen. Spelers moeten deze weerstanden namelijk leren kennen en er mee leren omgaan, zodat ook in wedstrijden 
(onder druk van de tegenstander) een goed resultaat neergezet kan worden.  

Trainingsvormen  
Er zijn diverse oefenvormen mogelijk in een training. Deze zijn terug te brengen tot een drietal hoofdvormen, te 
weten:  

 basistechnieken: bij de jongste spelers dienen eerst de basistechnieken geoefend te worden, maar er moet 
zo snel mogelijk weerstand worden ingebouwd;  

 positiespelen: zo vroeg mogelijk beginnen met het gevoel voor samenspel. Eerst met een groot overtal, 
bijvoorbeeld 7:1; later verkleind tot 5:1, 3:1 en 5:2;  

 partijspelen: wedstrijden spelen in partijen ('om te winnen!'), waarin bepaalde opdrachten verwerkt kunnen 
worden (beperken balcontacten, vaste posities, verplicht duel aangaan, etc.).  

Binnen deze drie hoofdvormen komen aspecten naar voren die verdeeld kunnen worden onder de kopjes 
“techniek”, “tactiek” en “conditie”.  

 

Techniek Tactiek Conditie 
Passen 
Dribbelen 
Drijven 
Stoppen 
Aan-/meenemen 
Passeren 
Koppen 
Sliding  
Tweebenigheid  

Aanbieden  
Wegblijven 
Samenspelen  
Direct spelen  
Scoren 
Dekken 
Storen 
Rust brengen 

Sprintsnelheid  
Sprintkracht  
Sprongkracht 
Coördinatie 
Wendbaarheid 
 

 

Met deze aspecten zijn vele oefenvormen te maken. Het is daarbij van belang rekening te houden met de 
leeftijdscategorie waarvoor de oefening bedoeld is. Niet alle oefeningen zijn namelijk voor een ieder geschikt. 
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In onderstaand wordt ook nog ingegaan op de bijzondere positie van de doelverdediger.  

De doelverdediger:  

Ook bij de keeperstraining dient sprake te zijn van een methodische opbouw in oefenstof, zowel in de training als bij 
de begeleiding.  

Hoe vaak zie je niet dat jeugdspelertjes (keepertjes) getraind worden als kleine volwassenen, waardoor hen een 
hoop tekort wordt gedaan en zelfs het plezier in de sport verloren kan gaan.  

Het inschakelen van de keeper bij de groepstraining alleen is niet voldoende, de keepers zullen in een vroege fase al 
specifiek getraind moeten worden, voornamelijk om de basistechnieken aan te leren.  

Vangen, werpen, trappen, stompen, vallen, rollen en opstaan (en weer doorgaan). Oppakken van de bal, voetenwerk 
(van sliding tot uittrappen), uitgooien, springen in relatie tot vangen, pakken of stompen. Tot slot een aspect dat ook 
niet onbelangrijk is en dat is het mee laten voetballen van een keeper.  

De tactische scholing volgt die van de leeftijdstypische leermogelijkheden. Bij het werken aan de tactiek zijn onder 
andere de volgende onderdelen van belang:  

 opbouwend: uitwerpen, uittrappen, meegeven of even vasthouden en coachen van de achterhoede;  
 verdedigend: opstelling t.o.v. het doel, neerzetten achterhoede, uitkomen of staan blijven etc.…;  
 inzicht hebben in het spel;  
 geconcentreerd mee blijven doen;  
 timing en juiste opstelling;  
 aandacht voor durf, zelfvertrouwen en brutaliteit.  

Het streven is om minimaal 1 keer per week de keepers apart te trainen. De duur van de training en de opbouw 
moet uiteraard leeftijdpassend zijn.  

Vorderingen, tekortkomingen, trainingswijze, oefenstof en dergelijke worden regelmatig met de betreffende trainer 
en/of leider van een team doorgenomen.  
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Leerdoelen op leeftijdscategorie 

F pupillen 
 

Algemeen: 

 Wedstrijd: Spelen met 7-tallen op een half veld. 
 De speelduur van een wedstrijd is 2x20 minuten. 
 De doelen zijn aangepast 
 Gewicht van de bal is maximaal 320 gram 

Doel: 

Het doel is dat de F pupillen in twee jaar tijd normaal om kunnen gaan met de bal, dus dat 
dribbelen, schieten, aannemen, plaatsen en trappen vanzelfsprekend zijn. Tactisch gezien zal 
het kind door moeten hebben dat hij in balbezit vrijloopt en vraagt om de bal en bij balverlies 
zo snel mogelijk de bal weer afpakt. 

Kenmerken: 

 snel afgeleid en dus geen lange concentratie 
 speels 
 individueel gericht en dus moeilijk samenspel 
 veel “weerstanden” zoals: de bal, tegenstander, regels, beperkte ruimte etc. 

Manier van trainen: 

De oefeningen die we F pupillen geven moeten spannend en avontuurlijk zijn. Maar er moet ook ruimte zijn voor 
eigen ontdekkingen. Heel belangrijk is de positieve spelbenadering, dus laat de spelers doorkrijgen dat het bij 
voetballen gaat om aanvallen en scoren. Spreek als trainer rustig en duidelijk en doe bijna alles zelf voor. Heel 
belangrijk is dat de kinderen de hele training de bal niet met de handen pakken maar alles met de voeten! Ze 
moeten tenslotte zo snel mogelijk wennen aan dat ronde ding. Hoofdzaak bij de F is dat de interesse in de 
voetbalsport wordt gewekt en dat de kinderen plezier in het voetballen krijgen! 
 
Oefengebieden: 

 dribbelen 
 drijven 
 aannemen 
 trappen 
 meenemen 
 stoppen van de bal 
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 E pupillen 
 

Algemeen: 

 Wedstrijd: Spelen met 7-tallen op een half veld. 
 De speelduur van een wedstrijd is 2x25 minuten. 
 De doelen zijn aangepast 
 Gewicht van de bal is maximaal 320 gram 

Doel: 

Het doel bij de E pupillen is het verder uitbouwen van de technische vaardigheden, dus naast dribbelen, schieten, 
aannemen, plaatsen en trappen komen daar het jongleren, kappen en koppen van de bal erbij. Tactisch word het 
vrijlopen in balbezit en snel afpakken bij balverlies verder uitgebouwd en dit doen we al door een klein beetje 
organisatie binnen het team te brengen. 
 
Kenmerken: 

 snel afgeleid 
 avontuurlijk, dus leergierig 
 drang naar prestatie 
 overschatting van zichzelf 

Manier van trainen: 

Zoveel mogelijk speelse en fantasierijke oefeningen doen, waarbij het balgevoel centraal staat. Omdat ze nog snel 
afgeleid zijn, moeten de oefeningen kort zijn maar wel veel herhaald worden. Spreek als trainer rustig en duidelijk en 
blijf altijd positief. Let erop dat je toezicht hebt op alle spelers. Laat ze eerst een oefening zelf voordoen voordat je 
hem als trainer doet. En behandel fouten bij spelers individueel met de speler zelf. 
 

Oefengebieden: 

 dribbelen 
 drijven 
 aannemen 
 trappen 
 meenemen 
 stoppen van de bal 
 passen 
 jongleren 
 kappen 
 koppen 
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D pupillen 
 

Algemeen: 

 Wedstrijd: Spelen met een 11-tal op een heel veld. 
 De speelduur van een wedstrijd is 2x30 minuten. 
 Gewicht van de bal is maximaal 370 gram 

Doel: 

Gerichte techniektraining van alle voetbalvaardigheden, en het verder ontwikkelen van inzicht. 
Oefengebieden: 

 Uitbreiden basistechnieken 
 Passen, trappen met beide benen 
 Dribbelen, drijven en aanleren van schijnbewegingen en passeertechnieken 
 Koppen, jongleren met alle delen van het lichaam 
 Aannemen, spelen 
 Positiespel in lerende vorm de weerstand kan hierbij licht opgevoerd worden. 
 Combinatieoefeningen in eenvoudige vorm 
 Organisatie van een linie en van het elftal 
 Oefenen vormen van dekken; mandekking of positiedekking 
 Conditie training accent ligt op omvang en op intensiteit: Snelheidstraining over korte afstanden met veel 

rust (dit alleen bij 2e jaar D pupillen) 
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C junioren 
 

Algemeen: 

 Wedstrijd: Spelen met een 11-tal op een heel veld. 
 De speelduur van een wedstrijd is 2x35 minuten. 
 Gewicht van de bal is maximaal 370 gram 

Doel: 

Begin maken met het ontwikkelen van wedstrijdrijpheid waarbij het positiespel centraal staat 

Oefengebieden: 

 Technische vaardigheden onderhouden en weerstand en tempo opvoeren 
 Steeds meer gaan oefenen op de passing vanuit de dribbel 
 Dribbelen, drijven, kappen onder weerstand, in hoogste tempo, met en zonder afwerking op doel, duel 1:1 
 Koppen, vanuit de loop met en zonder opsprong 
 Positiespel met verhoogde weerstand 
 Organisatie van de linies en van het elftal 
 Tactische grondbeginselen moeten automatismen worden, zoals voor verdedigers naar de buitenkant 

uitverdedigen, binnenkant dekken 
 Duidelijk maken van individuele taken binnen een 11-tal 
 Uithoudingsvermogen waarbij het accent ligt op omvang en niet op intensiteit. Bijvoorbeeld door 

spelpartijtjes met en zonder bal 
 Snelheidstraining over korte afstanden met relatief lange rust. De frequentie kan vrij hoog zijn. 
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B junioren 
 

Algemeen: 

 Wedstrijd: Spelen met een 11-tal op een heel veld. 
 De speelduur van een wedstrijd is 2x40 minuten. 
 Gewicht van de bal is maximaal 453 gram 

Doel: 

Ontwikkelen van wedstrijdrijpheid, training is wedstrijdgericht waarbij het positiespel centraal staat 

Oefengebieden: 

 Technische vaardigheden onderhouden, trainen van het zwakke been, oefenen onder weerstand in het 
hoogste tempo 

 Duel 1 tegen 1, passeerbewegingen perfectioneren, accent op omschakeling aanval/verdediging en 
andersom 

 Trappen over de grond en door de lucht, passen vanuit een hoog dribbeltempo, voorzet, terugleggen 
 Accent leggen op direct spelen 
 Koppen voornamelijk op aangespeelde ballen 
 Positiespel 2:1, 3:1, 4: 2 uitgevoerd in de vrije- en afgebakende ruimte met kleine- en grote doelen met en 

zonder keepers. 
 Veel partijspellen met opdrachten, taakstelling van de linies en posities, elkaar coachen aanmoedigen 
 Oefenen van spelhervattingen 
 Conditie duurtraining met en zonder bal, intervaltraining 
 Snelheidstraining paslengte vergroten 
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A junioren 
 

Algemeen: 

 Wedstrijd: Spelen met een 11-tal op een heel veld. 
 De speelduur van een wedstrijd is 2x45 minuten. 
 Gewicht van de bal is maximaal 453 gram 

Doel: 

Uitvoering van de teamtaken, taken per linie en posities, spelsystemen oefenen alles wedstrijd gerelateerd 
 
Oefengebieden: 

 Technische vaardigheden onderhouden jongleren, voetvolley etc. te gebruiken in de rust bij technische of 
conditionele oefeningen. 

 Duel 1 tegen 1 in allerlei vormen waarbij het accent wordt gelegd op passeerbewegingen, schijnbewegingen, 
afschermen en het maken van ruimte. 

 Trappen perfectioneren van de passing met het accent op direct spelen in combinatie met het terugleggen, 
eindpassing, pass over grote afstand, voorzetten, cross en diepte pass. 

 Accent leggen op direct spelen in hoog tempo 
 Koppen veel oefenen met veel weerstand, veel individueel, maar ook in groepen trainen 
 Positiespel 2:1, 3:1, 4: 2 uitgevoerd in de vrije- en afgebakende ruimte alleen nog als warming-up met 

doeltjes. 
 Om tactische aspecten te beoefenen spelen in 5:3, 4:6, 8:5, etc. in afgebakende ruimte 
 Veel partijspellen met opdrachten, taakstelling van de linies en posities, elkaar coachen van bepaalde 

tactische aspecten, ook kleine partijspelen gebruiken, deze spelen zijn duidelijk wedstrijdgericht ( elkaar 
coachen en sturen ) 

 Oefenen van spelhervattingen 
 Conditie duurtraining met en zonder bal, intervaltraining, krachttraining 
 Snelheidstraining, versnellingloop 
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Overgang naar de senioren  

Ten aanzien van de overgang naar de senioren neemt de technische jeugdcoördinator in samenwerking met de 
betrokken jeugdleiders en trainers het initiatief. Het jeugdbestuur neemt uiteindelijk de beslissing. Een doelstelling 
van dit technische plan is het waarborgen van de continuïteit en het zorg dragen voor een goede overgang van jeugd 
naar senioren.  

Het is van groot belang de prestatief ingestelde speler met de nodige talenten tijdig te laten "proeven" aan het 
voetballen bij de senioren. V.V Gorssel streeft ernaar dat iedere jeugdspeler naar een selectie gaat, mits potentie en 
hij/zij dit zelf wil. Bij de selectie krijgen ze meer begeleiding en meer training dan in de overige teams. De technische 
jeugdcoördinator en A trainer bepalen in gezamenlijk overleg met de seniorencoördinatoren in welk seniorenteam 
de jeugdspeler terecht komt. In het overleg tussen de trainers van de selectie en de jeugdcoördinator wordt bepaald 
op welke wijze jeugdspelers kunnen proeven aan voetballen en trainen de selectieteams.  

Het beleid van V.V. Gorssel is erop gericht om jeugdspelers die overgaan van de A (of B) naar de recreatieve 
senioren, zoveel mogelijk als groep te beschouwen en te behandelen. Zeker als een grotere groep (recreatieve) 
spelers overgaat, wordt ernaar gestreefd deze groep als een nieuw elftal aan te merken en in te delen. Zij blijven 
immers de basis van de vereniging vormen. Is het niet mogelijk om een nieuw seniorenelftal te vormen, dan wordt 
geprobeerd de spelers zoveel mogelijk bij elkaar te houden en onder te brengen in bestaande elftallen. 
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