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Een uitleg van de opleiding tot voetballer voordat je de 
JO08 in gaat. 
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Inleiding 
 
Waarom dit boekje. FC horst is een gezellige en 
bloeiende voetbalvereniging. De vereniging wil een 
goed kwalitatief voetbalklimaat neerzetten en de jeugd 
goed opleiden. In dit boekje willen we beschrijven hoe 
de jeugdopleiding vormgegeven is voor kinderen tot 
ongeveer 8 jaar. Vanzelfsprekend kunnen nieuwe leden 
ook instromen wanneer ze al 8 jaar of ouder zijn, 
waarbij Horst garant staat voor een goede opleiding. 
Het jeugdbeleidsplan geeft aan hoe FC Horst hier 
richting aan geeft. Het jeugdopleidingsplan geeft aan 
hoe het jeugdbestuur en de technische commissie jeugd 
(TCJ) tegen de voetbaltechnische kant van het 
voetballen bij FC Horst aankijken. Deze beide stukken 
zijn terug te vinden op de website van FC Horst.  
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De doelstelling van de jeugdafdeling bij FC 
Horst is om jeugdspelers in staat te stellen zich 

optimaal te ontwikkelen. 
Daarbij is o.a. van belang dat de jeugd plezier beleeft 
aan het voetballen, zodat voetbal ook op een latere 
leeftijd een belangrijke plaats blijft innemen.   
Talentvolle spelers krijgen de mogelijkheid zich verder 
te ontwikkelen.  
 
 
 
De Young Eagles geeft kinderen de kans om zich 
optimaal voor te bereiden op de JO08. Vanzelfsprekend 
is deze periode ook prima om kennis te maken met 
voetbal. Kinderen vanaf 4 jaar tot en met 7 jaar kunnen 
instromen binnen de Young Eagles. Als je 7 jaar oud 
bent, onderzoekt FC Horst of je kunt instromen bij de 
JO08.  
Op woensdag trainen de kinderen en op zaterdag zal er 
een toernooitje georganiseerd worden. 
 

• Voor vragen en contact kunt u e-mailen naar 
jeugdbestuur@fchorst.nl 

• Inschrijven kan via de website van FC Horst 
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2.Young Eagles training 
 
 

Leeftijd: 4-7 jaar 
 
• Doelstelling:  

Spelenderwijs met de bal leren voetballen, waarin 
het ontwikkelen van het balgevoel centraal staat. De 
spelbedoeling, inzicht, concentratie, dynamiek en 
motivatie zijn kernbegrippen in de Young Eagles.  
 

• Tijden:  
Woensdag 16.45 - 17.45 uur. Inloop vanaf 16.30 uur. 
 

• Programma van de training: 
>Alle oefeningen zonder weerstand. 
>Dribbelen, drijven, stoppen, aannemen.  
>Jongleren, passen, mikken, schieten.  
>Diverse combinatie- en afrondingsvormen (bijv. 
dribbelen en passen/schieten).  
>Veel scoringselementen (bijv. poortjes mikken).  
>Veel kleine partijspelen (4x4):  
>Doelen zonder keepers.  
>Accent ligt eerder op het stimuleren van acties dan 
op overspelen.  
>Bij balbezit: scoren, bij balverlies: doelpunten 
voorkomen.  
 

• Randvoorwaarden: 
Gratis ranja, een kleedkamer en een of meerdere 
gekwalificeerde trainers 
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2a. Young Eagles toernooi 
 

Leeftijd: 4-7 jaar 
 

• Doelstelling:  
Voetballen voorbereiding op JO08, plezier staat  
voorop. We willen op de zaterdagen de spelers 
voorbereiden op de wedstrijden, zoals die ook 
plaatsvinden in de JO08.  
 

• Tijden:  
Zaterdag 09.30 - 10.30 uur. Inloop en omkleden 
vanaf 09.15 uur. 
 

• Programma van de training: 
>Eerst warming up en een korte spelvorm.  
>4 tegen 4 partijtjes (hangt af van het aantal spelers 
dat aanwezig is).  
>Wedstrijdtenue verplicht (vanuit de club aanwezig) 
>Er kan worden afgeweken van dit programma, door 
het geven van een training. 
 

• Randvoorwaarden: 
>Gratis ranja en een kleedkamer en een of meerdere 
gekwalificeerde trainers 
>Ouders wassen de kleding. 
 
Trainers coachen deze partijtjes op veel balcontact 
en spelplezier. FC Horst vraagt een grote mate van 
betrokkenheid van de spelers. Naast het plezier en  
aandacht voor techniek is een mate van discipline 
ook van belang.  
 

Ouders hebben op de zaterdag een belangrijke rol in de 
kleedkamer. Ze helpen bij het omkleden en andere zaken om 
dit moment samen goed vorm te geven. 
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Verwijzingen  
 
 
 
-Yes, ik ben lid van Horst 
-JOP 
-JBP 
-Inschrijfformulier 
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