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 Voorwoord bestuur 
 
IJFC is een bloeiende vereniging, opgericht op 8 november 1930, waar voetbal mogelijk is vanaf het 
derde tot het 80e levensjaar. Plezier in het voetbal en gezelligheid staat voorop, naast de persoonlijke 
ontwikkeling op sociaal en voetbaltechnisch gebied. Dit binnen een veilige en sociale omgeving, 
waarbij het zich houden aan de normen en waarden van IJFC van groot belang is. Respect en 
sportiviteit gelden binnen en buiten het veld. 
 
Het ledenaantal neemt al jaren geleidelijk toe. Momenteel telt IJFC zo’n 780 spelende leden, 
competitie spelend in 13 seniorenteams bij de heren, 3 seniorenteams bij de vrouwen en in 34 teams 
bij de jeugd. Daarnaast is er peutervoetbal (2 tot 4 jaar), IJffies (4 tot 6 jaar), Jeugd G-voetbal, 
recreantenvoetbal en walking football. Het voetbalgebeuren wordt mogelijk gemaakt door de veelal 
jarenlange inzet van zo’n 240 vrijwilligers.  
 
Om de voetbaltechnische ontwikkeling van IJFC als geheel en de individuele spelers van jeugdspelers 
in het bijzonder in goede banen te leiden is een technisch beleidsplan ontwikkeld door leden van de 
Technische commissies Jeugd en Senioren. Een duidelijke visie op de positie en invulling van de 
jeugdopleiding op voetbaltechnisch vlak is hiervoor van groot belang. Bovenal zorgt het ervoor dat 
jeugdspelers met veel plezier voetballen, omdat er door de club de beste voorwaarden worden 
gecreëerd voor een optimale voetbalontwikkeling.  
 
Dit plan schept duidelijkheid voor zowel spelers, trainers als ouders op diverse aspecten, al zullen er 
altijd specifieke situaties voorkomen die niet in dit plan zijn voorzien en waarvoor de Technische 
commissies naar bevind van zaken zullen handelen en het plan indien nodig zullen aanpassen.  
 
Wij danken al diegenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit beleidsplan. Met dit 
plan hebben wij volop vertrouwen in de sportieve toekomst van IJFC.  
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 Inleiding 
 
Voor u ligt het technisch beleidsplan van IJFC. Het plan is geschreven door leden van de Technische 
commissies IJFC Jeugd en Senioren en is goedgekeurd door het bestuur. Het is gebaseerd op de 
visie van de KNVB op het jeugdvoetbalbeleid en op enkele onderdelen geïnspireerd door 
beleidsplannen van andere verenigingen.  
 
Om het technisch beleid vorm te geven en tot uitvoering te kunnen brengen (implementatie) is het 
noodzakelijk dat dit plan breed gedragen wordt binnen onze vereniging. Dit plan wordt daarom ook 
wel de “blauwe draad” binnen onze vereniging genoemd en geldt zowel voor heren/ jongens als 
vrouwen/ meisjes. Waar in dit beleidsplan wordt gesproken over spelers worden ook speelsters 
bedoeld, tenzij specifiek anders aangegeven. Dit plan is leidend voor alle (toekomstige) trainers van 
IJFC. Voor het succes van dit plan is het immers van essentieel belang dat alle trainers zich 
conformeren aan dit beleidsplan. 
 
Dit plan beschrijft de voetbaltechnische missie, visie en doelstellingen alsook de wijze waarop het 
gerealiseerd dient te worden. Het plan is geschreven voor een onbepaalde periode. Dit met de 
gedachte dat het een levend en dynamisch document dient te zijn, waarbij de mogelijkheid aanwezig 
is dit te allen tijde aangepast c.q. gewijzigd kan worden indien daar een specifieke aanleiding voor is. 
Het plan zal regelmatig door de Technische commissies en het bestuur worden geëvalueerd en waar 
nodig worden bijgesteld.  
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 IJFC  

3.1 Missie  

 
IJFC is een vereniging die zich volledig richt op het zaterdagvoetbal. Het zaterdagvoetbal is en blijft 
aantrekkelijk voor de jeugd en senioren. IJFC is een gezellige voetbalvereniging en vanwege haar 
kleinschaligheid is er sprake van een hechte samenhang en korte lijnen. IJFC heeft een uitstekend 
imago in de regio. 

 
IJFC is een vereniging met een positieve sportcultuur waar plaats is voor iedereen. Bij IJFC werken 
we blijvend hard aan het neerzetten van een positieve sportcultuur, waarin spelers zich optimaal 
kunnen ontwikkelen, in een vertrouwde sfeer. Wij geloven erin dat in een dergelijke cultuur onze 
voetballers meer zelfvertrouwen krijgen (ook buiten het veld), zich daardoor beter ontwikkelen en dus 
met plezier naar de club komen, met als resultaat dat er betere prestaties zullen worden neergezet. 
Sporters presteren namelijk het beste als ze plezier en zelfvertrouwen hebben. 
 

3.2 Visie 

 
IJFC wil het mogelijk maken om binnen IJsselstein op een prettige manier actief en passief bezig te 
zijn met de voetbalsport. De vereniging wil voor haar leden een vereniging zijn waar zij zich thuis 
voelen en waar ieder lid op zijn of haar niveau kan voetballen, waarbij plezier voorop staat. Veel 
aandacht zal worden besteed aan de onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid. Leden kunnen de 
voetbalsport zowel recreatief als prestatief beoefenen op ons mooie, gezellige en toegankelijke 
complex.  
 
Onze jeugdopleiding heeft als doel spelers beter te leren voetballen. Leden die het meest 
getalenteerd, ambitieus en gemotiveerd zijn, wordt de mogelijkheid geboden om te voetballen in 
(prestatieve) selectieteams. Goede randvoorwaarden, faciliteiten en een veilig sportklimaat zijn hierbij 
bevorderende elementen om zo goed mogelijk te presteren en resultaten te boeken. Het 1e 
herenelftal, het 1e vrouwenelftal en de JO19-1 fungeren als voorbeeldfunctie voor de jeugd. De 
wedstrijden van deze elftallen vormen op zaterdag het middelpunt van de passieve voetbalrecreatie.  
 

3.3 Normen en waarden 

 
IJFC vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden, zowel voor, tijdens en na de beoefening 
van de voetbalsport. Wat zijn normen en waarden? Je zou kunnen zeggen: “de spelregels van IJFC 
zijn de wijze waarop we met elkaar (horen) om te gaan en de manier waarop we ons (behoren te) 
gedragen”. De normen en waarden zijn te lezen op de website van IJFC.  

 
IJFC wil een veilige en sociale vereniging zijn. Dat betekent dat alle betrokkenen correct en respectvol 
met elkaar omgaan en elkaar waar nodig corrigeren en helpen. Bovendien moeten onze leden en de 
mensen die bij IJFC betrokken zijn, veel plezier aan het beoefenen van de voetbalsport beleven en 
IJFC beleven als een sociaal platform.  
 
Voetbal moet sportief blijven en waar nodig weer sportief worden! Onsportief gedrag verpest te vaak 
het plezier in de sport en leidt tot veel irritaties. Bovendien is het geen reclame voor onze vereniging. 
Het moet prettig toeven zijn op sportpark Groenvliet, zowel voor onze eigen leden als voor onze 
gasten (tegenstanders, scheidsrechters, supporters). 
 
Bij het vertegenwoordigen van IJFC op of rond het veld verwachten wij dat spelers een respectvolle 
houding uitstralen. Dit respect geldt voor iedereen. Dus respect voor je medespelers, de 
tegenstanders, de scheidsrechter, de grensrechters, leiders, trainers en onze vrijwilligers. Zonder deze 
mensen kun jij niet voetballen, besef dat wel! Geweld op of rond het veld én schelden in elke vorm 
(racistisch, seksistisch, grof) wordt niet getolereerd. Hiermee toon je geen respect voor de ander en je 
zult daarop aangesproken worden.  
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3.4 Bestuur 

 
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan. Het bestuur stelt een 
voorzitter Technische commissie Senioren en Jeugd aan. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de 
aanstelling van de hoofdtrainers en de overige senioren- en jeugdselectietrainers. De kandidaten 
worden aangedragen door de voorzitters van de Technische commissie. 
 

3.5 Ouders/ supporters van (jeugd)leden 

 
Ouders c.q. verzorgers en supporters hebben grote invloed op en een belangrijke rol bij de 
voetbalontwikkeling van hun kind. Het is voor jeugdspelers stimulerend en motiverend als 
ouders/verzorgers aanwezig zijn op het sportcomplex en hun kind aanmoedigen bij wedstrijden. Het is 
hierbij heel belangrijk dat de ouders zich als publiek bij de wedstrijden beperken tot het positief 
aanmoedigen. Het geven van tactische aanwijzingen en coachen gebeurt door de trainer en/ of coach. 
Dit is zo geregeld om de spelers niet het hoofd op hol te brengen met allemaal (goed bedoelde) 
aanwijzingen. Aanwijzingen die van links, rechtsvoor en achter komen, maken het spel nog complexer 
dan het soms al is. Bovendien dienen spelers zelfstandig keuzes te leren maken in het veld. Wij 
ondersteunen als vereniging het KNVB- project “geef kinderen hun spel terug”. 

Tevens hebben ouders een functie ten aanzien van het vervoer naar uitwedstrijden, dit is een 
gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid van het gehele team die wordt opgepakt indien er een 
beroep op hen wordt gedaan.  
 

3.6 Onderscheid prestatief en recreatief 

 
Dit Technisch Beleidsplan legt weliswaar de nadruk op de prestatieve ambities, het verenigingsbeleid 
heeft steeds ten doel dat iedereen bij IJFC met plezier voetbalt, zowel selectief als recreatief. IJFC 
maakt in haar verenigingsbeleid bewust geen specifieke keuze tussen een prestatief of recreatief 
beleid. 
 
De trainingsmethodieken, selectieprocedures en het verlangde spelsysteem zoals in dit beleidsplan 
geformuleerd, zijn echter toepasbaar op zowel selectieteams als recreatieteams. 
 
Prestatief 
 
Bij IJFC wordt onderscheid gemaakt tussen selectieteams en recreatieteams. Dit onderscheid wordt 
onder meer gekenmerkt door het aanstellen van gekwalificeerde trainers voor selectieteams. De 
selectieteams in kwestie worden in dit Technisch Beleidsplan benoemd. Spelen in selectieteams 
brengt ook verplichtingen met zich mee. De Technische commissie is van mening dat dit ook 
verantwoordelijkheden met zich mee brengt ten aanzien van inzet, motivatie, houding en gedrag 
(discipline).  
 
Het 1ste seniorenelftal (zowel bij heren als bij vrouwen) is het vlaggenschip van de vereniging. Het 
niveau waarop ons 1ste elftal speelt, bepaalt de regionale aandacht van (potentiële) spelers, pers, 
sponsoren, toeschouwers, etc., wat een brede en positieve uitstraling en daarmee invloed op de 
ontwikkeling van de vereniging zal betekenen. IJFC neemt van oudsher het standpunt in dat spelers 
van ons 1ste seniorenteam (A-selectie) geen vergoedingen ontvangen. Net als ieder ander lid betalen 
deze spelers ook contributie. 
 
Om als vereniging op een relatief hoog voetbalniveau te kunnen spelen zullen we spelers voor dit 
niveau moeten opleiden. Een goede voetbalopleiding vanaf de jongste jeugd is daarom een speerpunt 
binnen onze vereniging, mede gelet op de doorstroming en aansluiting naar de seniorenselecties. 
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Recreatief 
 
Zoals gesteld streeft dit Technisch beleidsplan prestatieve ambities na en krijgen selectieteams in dit 
beleidsplan meer aandacht. Maar zonder recreatieteams is er geen bestaansrecht voor selectieteams. 
Het grote aantal recreatieve teams is de kurk waarop onze vereniging drijft. Recreatieve teams 
worden daarom evenzeer gekoesterd en verdienen specifieke aandacht van de vereniging. 
 
IJFC biedt volop de mogelijkheid recreatief te voetballen. Naast het teamverband staan 
lichaamsbeweging, ontspanning en plezier hierbij hoog in het vaandel, zowel bij de jeugd als senioren. 
Seniorenteams hebben hierbij een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De vereniging biedt leden, 
vrijwilligers en toeschouwers een prachtige en gezellige accommodatie om het voetbalspel te 
bedrijven en natuurlijk ook voor een gezellig samenzijn. 
  

3.7 Vrijwilligers  

 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging, immers zonder vrijwilligers geen voetbal. IJFC 
verwacht van haar leden dan wel van ouders van jeugdleden dat zij zich actief opstellen en een 
bijdrage leveren aan het draaiende houden van de vereniging. “Vele handen maken licht werk”. 
 
 
 
 
  



    Versie maart 2019                                                                                                                                   9 
 

 Voetbaltechnische visie en -beleid 

4.1 Algemeen 

 

De voetbaltechnische visie van IJFC is: “voetballen om te winnen, door het spelen van attractief, 
dominant en technisch verzorgd voetbal, op de helft van de tegenstander” waarbij alle teams de 
wedstrijd starten met de intentie om die wedstrijd winnend af te sluiten. En waar het spelplezier, met 
name bij de jeugd, een belangrijk uitgangspunt is. 

Het technische beleid is onderverdeeld in senioren- en jeugdbeleid. In de jeugd spreken we van een 
voetbalopleiding. De spelers worden opgeleid volgens het 1-4-3-3 systeem. Zowel in de jeugd als de 
senioren verdient dit systeem en zijn varianten tijdens wedstrijden daarom de voorkeur. Kernpunten 
zijn attractief en aanvallend voetballen. Van belang is hierbij dat men zoveel mogelijk oefeningen laat 
uitvoeren met bal, waardoor spelers “de bal beter leren beheersen”, “baas” over de bal worden” en ze 
op een natuurlijke wijze vertrouwd raken met de voetbalhandelingen, dit met oog voor de opbouw van 
achteruit. Kenmerken: vooruit spelen, diep gaat voor een bal in de breedte, met de punt naar voren en 
met opkomende vleugelverdedigers. Het ontwikkelen van spelers staat centraal bij de jeugdopleiding, 
het behalen van resultaten is hierbij ondergeschikt.  

 
Het technische beleid is geschreven om duidelijkheid te scheppen over ambitie, doelen en de manier 
om dit te bereiken voor de komende jaren. Daarmee onstaat:  
 

• Consensus en helderheid over de ambitie en doelen van het voetbal bij IJFC; 
• Inzage in de wijze waarop deze ambitie en doelen worden gerealiseerd en wat de 

consequenties zijn voor de structuur en voor de vereniging; 
• Bijdrage aan een sportklimaat waarin plezier, ontwikkeling en prestatie hand in hand gaan; 
• Goede verankering van het voetbaltechnisch beleid, zodat de kwaliteit en continuïteit van de 

opleiding kan worden gewaarborgd en jeugdspelers op een natuurlijke wijze kunnen 
doorstromen naar de seniorenelftallen (selectie en recreatief). 

 
In dit plan dat dient als leidraad voor IJFC is dan ook rekening gehouden met zowel de breedteteams 
als de selectieteams. Trainers en coaches zullen zich herkennen in de leeftijdskenmerken en de 
manier van spelen van hun team, zoals wij die in dit plan hebben beschreven. Het biedt structuur en 
geeft antwoord op vragen van leden van de vereniging. Bijvoorbeeld: hoe gaan wij om met spelers, 
welke criteria hebben wij voor selectiespelers, hoe worden de selecties samengesteld, hoe worden de 
breedteteams ingedeeld, wat zijn de ambities van de club, waar voldoet de technische staf aan? 
 
Dit plan wordt bewaakt door de Technische commissies, leden hiervan zijn eindverantwoordelijk voor 
de uitvoering en het constant toetsen en verbeteren van dit plan (enkel na goedkeuring bestuur). Dit 
plan is geen keurslijf, maar een levend boek dat continu aangepast zal worden op de veranderende 
omgeving. 
 
Zoals uit onze visie blijkt, is de intentie van IJFC altijd om zoveel mogelijk doelpunten te maken tijdens 
een wedstrijd. Vanuit deze gedachtegang is een speelstijl ontwikkeld. Belangrijke elementen van deze 
speelstijl zijn initiatief nemen om te kunnen domineren, positiespel, aanvallende middenvelders en 
buitenspelers.  
 
Om dit te kunnen uitvoeren is het in bezit hebben van de bal (het spelen op balbezit) een voorwaarde. 
Bij balverlies wordt er direct en over het gehele veld pressing gespeeld om zo snel mogelijk de bal 
terug te veroveren. In balbezit streeft IJFC ernaar om positiespel te spelen dat gekenmerkt wordt door 
een hoog baltempo en een hoge basissnelheid. Op deze wijze tracht IJFC de verdediging van de 
tegenstander te ontregelen en tot scoringskansen komen. Het positiespel is een middel om tot 
scoringskansen te komen.  
 
Voorwaarden die IJFC stelt aan goed positiespel zijn balsnelheid, veldbezitting (ruimte en 
afspeelmogelijkheden) en aanname. Het positiespel rendeert het meest op het moment dat men de 
bal door één keer te raken bij een medespeler bezorgt. Het spelen van goed verzorgd positiespel 
vereist veel technische vaardigheid en inzicht van de speler. Daar de jeugdopleiding het speerpunt is 
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van IJFC, willen wij op een zo vroeg mogelijke leeftijd al beginnen met het leren van het spelen van 
deze speelstijl. Dit plan is een belangrijk instrument om deze visie uit te kunnen voeren en realiseren. 

4.2 Doelstellingen 

4.2.1 Algemeen 

In het algemeen streeft IJFC naar het behalen van de doelstellingen op voetbaltechnisch gebied 
middels: 
 

• het continu verhogen van het algehele voetbalniveau door elk lid op zijn eigen niveau telaten 
spelen; 

• het invoeren van permanente educatie voor het technisch kader; 
 
Hiermee wil zij een toonaangevende voetbalopleiding zijn voor de regio. 

4.2.2 Prestatieve doelstellingen standaardteams 

Bij IJFC hebben IJFC heren 1, IJFC Vrouwen 1 en IJFC O19-1 voor de respectievelijke afdelingen 
(heren, vrouwen en jeugd) een voorbeeldfunctie voor de heren, resp. de vrouwen en de jeugd. Als 
zodanig dienen deze elftallen van IJFC te presteren en resultaat te boeken, met een grote motivatie 
en de wil om te winnen.  
 
De doelstellingen van IJFC 1, IJFC VR1 en IJFC O19-1 zijn voor de langere termijn als volgt 
geformuleerd: 
 
 IJFC 1 speelt structureel minimaal op het niveau 2e klasse met zoveel mogelijk eigen opgeleide 

spelers, eventueel aangevuld met spelers uit de nabije regio. 
 
 IJFC Vrouwen 1 speelt minimaal op hoofdklasse niveau. IJFC is de club voor vrouwenvoetbal in 

de regio ten zuid-westen van Utrecht. 
 

 IJFC JO19-1 speelt minimaal op 1e klasse niveau met de ambitie op termijn promotie naar de 
hoofdklasse te bewerkstelligen. 

 
Het doel is om alle overige selectieteams in een zo hoog mogelijke klasse te laten uitkomen, welke 
past bij het niveau en de ontwikkeling van de spelers. De niet-selectieteams spelen in een klasse 
welke past bij het niveau van de spelers, maar nooit in een hogere klasse als de selectieteams. Om 
deze doelstellingen te realiseren is een goed georganiseerde en functionerende jeugdopleiding 
noodzakelijk met een duidelijk technisch beleid, alsmede een goede opvang en begeleiding bij de 
overgang naar de senioren.   

4.2.3 Doorstroming selectieteams bij spelerstekorten 

Indien een selectie elftal een spelerstekort heeft wanneer er een speler op een essentiële positie niet 
beschikbaar is, dan is er sprake van doorstroming vanuit lagere elftallen. Er dient altijd overleg plaats 
te vinden met de betreffende speler via zijn leider/trainer. Een heldere communicatie en begrip voor 
het team- en clubbelang is hierbij van bijzondere betekenis.  
 
Indien er verschillende standpunten bestaan over het belang van een individuele doorstroming, neemt 
de voorzitter van de TC de uiteindelijke beslissing deze is doorslaggevend. 
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4.2.4 Prestatieve doelstellingen jeugdopleiding 

• Een aantal jeugdspelers per jaar mee laten trainen doen met de A- en B-selecties; 
• Jaarlijks minimaal twee spelers door laten stromen naar de A-selecties;  
• Jaarlijks de beste spelers door laten stromen in de jeugdopleiding; 
• De oefenstof volledig in het teken stellen van de geformuleerde opleidingsvisie, eenduidig door de 
gehele jeugdopleiding; 
• Opleiden van de technische staf. 

4.2.5 Recreatieve doelstellingen jeugdopleiding 

• Faciliterend zijn voor jeugdspelers die geen onderdeel (meer) zijn van de selectie; 
• De oefenstof volledig in het teken laten staan van de geformuleerde opleidingsvisie, eenduidig door 
de gehele jeugdopleiding; 
• Blijven creëren van een optimale, veilige en plezierige leeromgeving. 

4.2.6 Specifieke doelstellingen meisjes- vrouwenopleiding 

• Ontwikkeling van kwaliteit en niveau van de diverse meidenteams. Het is van belang om het plezier 
te combineren met de ontwikkeling van de voetbalvaardigheden. Het uiteindelijke doel is dat ieder 
meisje op haar eigen niveau en met plezier kan voetballen; 
• Het behouden van het aantal meidenteams en ontwikkelen van activiteiten om de instroom van 
speelsters te stimuleren. En het zich daarvoor onderscheiden van andere verenigingen met 
meidenteams in de omgeving; 
• Samenwerking en saamhorigheid tussen de jeugdteams en de seniorenteams van de meisjes-en 
vrouwenafdeling stimuleren/ ontwikkelen en daarbij de jeugdspeelsters opleiden en klaarstomen voor 
de teams in het vrouwenvoetbal. 
 

  

 Spelend 
in: 

1ste instantie lenen uit:     2de instantie lenen uit: 

A selectie  B selectie   
  

O19-1, moet dan ook spelen of na een eigen 
wedstrijd op de bank. 

B selectie IJFC 3    O19-1, moet dan ook spelen of na een eigen 
wedstrijd op de bank. 

IJFC VR1 IJFC VR2 IJFC VR3  

IJFC VR2 IJFC VR3  

O19-1  O17-1 O19-2 

O17-1 O15-1 O17-2 

O17-2  O17 O16 team na eigen gespeelde wedstrijd.  

O15-1  O13-1  O15-2 

O15-2  O15  O14  

O13-1  O12-1  O13-2 

O13-2 O13  O12 team na eigen gespeelde wedstrijd.  

O11-1 O10-1  O11-2 
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4.3 Betrokkenheid ouders  

 

Ouders van de spelers worden aan het begin van het seizoen door de trainer/leider uitgenodigd voor 
het bijwonen van een ouderbijeenkomst. Bijvoorbeeld na de eerste (oefen)wedstrijd, om het volgende 
te bespreken: 
• op tijd aanwezig bij training en wedstrijd 
• hoe af te melden voor training en wedstrijd 
• altijd scheenbeschermers om 
• na de wedstrijd bij voorkeur verplicht douchen i.v.m. sfeer in de groep en hygiëne 
• kleedkamer schoonmaken door roulatiesysteem. 
• WhatsApp groep aanmaken alsmede een mailbestand 
• Vervoer bij uitwedstrijden 
• Informatie over vrijwilligersactiveiten (kantine, trainer, etc.) 
 
Tevens wordt hierbij een soort gedragscode met elkaar afgesproken waarbij tenminste ontstaande 
onderwerpen worden besproken: 
• bij de wedstrijden is de trainer/coach verantwoordelijk voor het coachen bij de teams, het coachen is 
positief/ opbouwend, bij voorkeur van beide kanten van het veld; 
• ouders staan niet langs het veld, maar achter de boarding zij moedigen en supporteren alleen aan 
en immer positief; 
• leiders zien erop toe dat de spelers elkaar onderling positief coachen en wijzen de spelers daar zo 
nodig op; 
• het bedanken van de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de wedstrijd; 
• spelers gaan tijdens de wedstrijd niet in discussie met coach en/of scheidsrechter. 
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 SWOT-analyse  

5.1 Algemeen 

 

Het vertrekpunt van het beleidsplan is een analyse van de sterkten en zwakten, de kansen en 
bedreigingen die we zien voor IJFC.  
 

STERKTE 
 

ZWAKTE 

- Prettige en open clubcultuur 
- Betrokken vrijwillgers 
- Enthousiaste en gedreven trainers 
- Goede faciliteiten 
- Gezonde financiele situatie  

- Er ontbreekt een goedgekeurd, 
ingevoerd en geactualiseerd technisch 
beleidsplan 

- Organisatiestructuur inzake technisch 
beleid onduidelijk en er is overlap in 
verantwoordelijkheden 

- Er ontbreekt een “blauwe draad”  
 

KANSEN BEDREIGINGEN 
 

- Combinatiefunctionaris  
- Versterken samenwerking met FC 

Utrecht 
- Groeiende populariteit zaterdagvoetbal 
- Successen nederlands vrouwenelftal 
- Aantal en opleidingsniveau trainers 

verhogen via het laten volgen van 
cursussen 
 

- Vroegtijdig afhaken jeugspelers ivm 
andere interesses 

- Selectievoetbal versus vriendenteams 
- Demografische ontwikkelingen (minder 

jeugd in IJsselstein zonder nieuwbouw)  
 

 

5.2 Doelstellingen voetbaltechnisch beleidsplan  

 

Op basis van de SWOT-analyse, de missie en de visie zijn een aantal hoofddoelstellingen 
gedefinieerd:  
 

• Een duidelijk opleidingstraject voor de jeugd, vanaf de IJffies tot aan de overstap naar de 
senioren, met daaraan gekoppelde specifieke trainingen per leeftijdsgroep;  

• Een eenduidige spelopvatting voor alle teams;  

• Er is balans in prestatie en spelplezier bij zowel breedte- als selectieteams: het een versterkt 
het ander. We hechten waarde aan sociaal-maatschappelijke vorming (bijbrengen 
kernwaarden IJFC. 

 
Voor het realiseren van deze hoofddoelstellingen onderscheiden we de volgende 
tussendoelstellingen:  
• Het leveren van een teamprestatie en sociale cohesie binnen het team zijn de bouwstenen voor 
spelplezier.  

• Structuur aanbrengen binnen de jeugdopleiding met beschrijving van de verantwoordelijkheden;  

• Bevorderen van de doorstroming van jeugdspelers, inhoudelijk en in aantallen.  

• Verhogen van het niveau van de jeugdteams, zowel van de selectie- als de breedteteams;  

• Interne communicatie: iedereen staat achter de visie en draagt bij aan het behalen van de 
doelstellingen;  

• We realiseren een leidraad, de ‘blauwe’ draad, voor het kader van de jeugdafdeling, waarmee zowel 
leiders als trainers zich achter deze doelstellingen kunnen scharen;  

• Het technisch kader krijgt van IJFC mogelijke opleiding(en) aangeboden. Zo borgen we de kwaliteit 
van kennis en begeleiding. 
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 Technische commissies  
 

6.1 Algemeen 

 

De Technische Commissie van IJFC bestaat uit een Seniorencommissie en een Jeugdcommissie. De 
voorzitters van de Technische Commissie Senioren en TC Jeugd zijn gezamenlijk 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan en zorgen voor een gedegen opleiding en 
overgang van jeugd naar senioren. De beide Technische commissies zijn verantwoording 
verschuldigd aan het bestuurslid Technische commissies.  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

 

 

 

 Zie bijlage A voor de omschrijving van de taken van de technische commissies Jeugd en 

Senioren.  

Technische commissie jeugd  

- Voorzitter 

• Coördinator- JO17/19 

• Coördinator- JO14/16 

• Coördinator- JO11/13 

• Coördinator- JO8/11 

• Coördinator- MO9/13 

Technische commissie senioren 

- Voorzitter 

• Lid TC senioren 

• Lid TC senioren 

• Lid TC senioren 

Bestuur IJFC : 

• Voorzitter 

• Secretaris  

• Penningmeester 

• Bestuurslid kantinecommissie 

• Bestuurslid accommodatie 

• Bestuurslid technische commissies 

 

Activiteiten  

Voetbaltechnische zaken Jeugd 

Voetbaltechnische zaken Senioren 

Leiders/trainers 

Eerste aanspreekpunten    

voor de spelers/ouders van 

de teams        

(Technische) Coördinatoren:  

Eerste aanspreekpunt voor de 

trainers en de leiders van de 

jeugdteams 
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6.2 Technische commissie Senioren 

 

De Technische commissie Senioren is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het seniorenbeleid. De 
Technische commissie senioren draagt zorg voor de operationele zaken binnen de seniorenafdeling 
en fungeert in deze hoedanigheid als eerste aanspreekpunt voor de trainers en leiders. De voorzitter 
is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan en de taken van de Technische 
commissie Senioren en is verantwoording verschuldigd aan het bestuurslid Technische commissies. 
 
Voor het kunnen bewaken van het technisch beleid senioren is het belangrijk om een aantal functies 
te benoemen en aan te geven wat de bijbehorende taken zijn die bij een functie horen. Vanwege 
mutaties bij de trainers is het lastig om uniformiteit en continuïteit van de technische structuur te 
bewaken. Hiervoor is centrale coördinatie van de Technische Commissie van belang.  
 

 De taken en verantwoordelijkheden van onderstaande functies zijn opgenomen in 
bijlage B. 

  

• Hoofdtrainer  

• Assistent trainer  

• Trainer B-selectie  

• Keeperstrainer  

• Teammanager 
 

6.3 Technisch beleid senioren 

6.3.1 Algemeen 

IJFC 1 en IJFC VR1 zijn het vlaggenschip van de vereniging en moeten als zodanig presteren. Het 2e 
elftal is ondergeschikt aan het 1e elftal. Deze teams leiden hun spelers op voor het 1e elftal. De 
selecties trainen twee keer in de week. De niet-selectie seniorenteams trainen minimaal 1x per week. 
Als de ruimte het toelaat kunnen de niet-selectie seniorenteams een aanvraag doen om twee keer te 
mogen trainen. 

6.3.2 Senioren selectieteams 

IJFC maakt bij de indeling van haar teams onderscheid in het samenstellen van teams. De senioren 
selectieteams bij IJFC zijn het 1e en 2e elftal. Het 2e elftal is een opleidingsteam voor jonge talenten, 
die zich daarbij kunnen optrekken aan de ervaring van de meer ervaren spelers. Deze teams worden 
samengesteld uit een A-selectie en B-selectie. De overige seniorenteams zijn de niet-selectie teams.  

6.3.3 Selectieprocedure senioren selectieteams 

Bij de senioren staat de samenstelling van de selectie voor het nieuwe seizoen na de 
selectieprocedure in juni vast. Hiervoor gelden de selectiecriteria als leidraad. Selecties worden 
samengesteld door de Technische commissie senioren in samenwerking en overleg met de 
hoofdtrainer en andere trainers. De trainers zorgen voor de benodigde input en adviezen. Bij de 
samenstelling van de selecties moet ook rekening worden gehouden met de bezetting van de posities 
in het veld en de eigen opgeleide jeugd. 
 
Spelers die deel uitmaken van een selectieteam worden gedurende het seizoen gevolgd. Individueel 
zullen spelers door de technische staf op hun sterkte alsmede ontwikkelpunten worden gewezen. 
Zonodig worden er individuele trainingen georganiseerd ter verbetering van deze punten, dit 
afhankelijk van de mogelijkheden.  
 
A-selectie 
De A-selectie bestaat uit een groep van ongeveer 20 spelers. De hoofdtrainer stelt uit de A-selectie 
een spelersgroep samen die het 1e elftal vormt (inclusief wissels) op de eerstvolgende wedstrijddag. 
De rest van de spelers komen uit in het 2e elftal.  
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B-selectie 
De B-selectie bestaat uit een groep van ongeveer 20 spelers. De spelersgroep wordt wekelijks 
aangevuld met de “afvallers” van het 1e elftal. Voor de afvallers van het 1e elftal is het belangrijk dat ze 
voldoende speeltijd krijgen in het 2e elftal.   

6.3.4 Selectiecriteria 

De indeling van de selecties vindt plaats op basis van selectiecriteria waarbij gekeken wordt naar de 
volgende onderdelen: 

- Techniek, spelinzicht, persoonlijkheid, snelheid (voetbaltechnische kwaliteiten). 
- Fysieke en mentale weerbaarheid.  
- Beschikbaarheid speler i.c.m. eventuele andere hobby’s en interesses. 
- Ambitie, motivatie, ruimte voor talent 
- (Voorkeurs) positie op het veld 
- Bevindingen van trainers, leiders en coördinatoren 
- Bij gelijkwaardige kwaliteiten gaan “eigen” opgeleide spelers voor op spelers van buitenaf.  

6.3.5 Tussentijds instromen of aanmelden van nieuwe leden senioren en O19-1 

Bij tussentijds instromen of aanmelden van nieuwe spelers geldt het volgende: 
 
Voor het nieuwe seizoen: 

- Instroom/ aanmelding voor 1 juni: Alle opties open op basis van beoordeling aan de hand van 
proeftrainingen oefenwedstrijden. 

 
Bij instroom/aanmeldingen na 1 juni en lopende het seizoen: 

- Altijd in overleg met de Technische commissie. 
- Afhankelijk van de dispensatie mogelijkheden die gelden voor de A- en B-categorie 

6.3.6 Onder de 23-selectie (heren) 

Doelstelling van een O23-selectie is het fungeren als “tussenstation” waarbij de talentvolle jeugd de 
mogelijkheid wordt geboden ervaring op te doen bij de senioren, zodat er een geleidelijke aansluiting 
plaatsvindt wanneer zij daadwerkelijk overgaan naar de A en of B-selectie. De O23-selectie bestaat uit 
maximaal 20 spelers en wordt samengesteld uit de talenten die spelen in de A- en B-selectie en JO19 
junioren.  
IJFC kiest er bewust voor niet aan een regio-competitie deel te nemen met het oog op het voorkomen 
van overbelasting bij spelers. In plaats hiervan zal dit team gedurende het seizoen circa een 6-tal 
wedstrijden spelen tegen teams uit de regio. Van de trainers wordt verwacht dat zij hun volledige 
medewerking verlenen aan spelers die hiervoor worden uitgenodigd.   

6.3.7 Overgang van O19 naar senioren (heren) 

In december/ januari wordt er gekeken welke spelers het volgende seizoen in aanmerking komen voor 
de A-selectie en B-selectie.  
 
Om deze overgang geleidelijk te laten verlopen zullen gedurende het seizoen voorafgaande aan de 
overgang talentvolle O19 junioren:  

- Meespelen in wedstrijden tegen O23-teams in de regio 
- Vanaf de winterstop meetrainen met de A of B-selectie 
- Meespelen in oefenwedstrijden van de A- en/of B-selectie 
- Meegaan als wissel bij de A- of B-selectie 

 
Overgang O19-spelers naar de senioren: 

- Indien goed genoeg, direct over naar de A –selectie 
- Potentie om op termijn in de A-selectie te komen: over naar de B-selectie 
- Niet goed genoeg voor de A- en/of B-selectie: over naar een niet-selectie team  
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6.4 Technische commissie Jeugd 

6.4.1 Algemeen 

De Technische commissie Jeugd is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jeugdbeleid en taken 
van de TC Jeugd. De Technische commissie Jeugd draagt zorg voor de operationele zaken binnen de 
jeugdafdeling en is het eerste aanspreekpunt voor de trainers, leiders en in voorkomende gevallen de 
ouders. De Technische commissie Jeugd bestaat uit verschillende coördinatoren, met ieder zijn eigen 
leeftijdscategorie en aandachtsgebied.  
 
De Technische commissie Jeugd is verantwoordelijk voor de begeleiding en de ontwikkeling van alle 
jeugdtrainers en jeugdspelers binnen IJFC. De voorzitter Technische commissie Jeugd is 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

6.4.2 Doelstellingen Technische commissie Jeugd 

• Inzet van gekwalificeerde trainers (UEFA C) 

• Goede randvoorwaarden creëren en faciliteren 

• Introduceren van speler-volgsysteem 

• Door selecteren van spelers 

• Beoordelen van kwaliteit van trainen 

• Toezien op en handhaven van beleidsplan  

• Ondersteuning bieden aan trainers 

• Uitbreiden en verhogen trainingsintensiteit  
 

6.5 Opbouw Technische commissie Jeugd 

 

Alle technische commissieleden Jeugd hebben een eigen leeftijdscategorie. De leeftijdscoördinatoren 
hebben de volgende taken: 
       1. Aanspreekpunt trainers 
       2. Regelt allerlei zaken rondom technisch beleid, met name m.b.t. de inhoud/kwaliteit van 
           de jeugdopleiding. 
       3. Teamindeling 
       4. Aanstelling (selectie)trainers 
       5. Bewaken van de lange termijn 
       6. Promoten van de diverse cursussen bij de (toekomstige) trainers, zowel intern als extern 
       7. Organiseren van bijeenkomsten voor trainers/leiders voor de gehele jeugd 
 
Het belangrijkste wat zij doen: zorg dragen voor input, naleving en verbetering van het Technisch 
beleidsplan, het bieden van ondersteuning en de trainers voorzien van advies. 
 
Voor de huidige samenstelling van de Technische commissie verwijzen wij naar de website van IJFC: 
 
Senioren: https://www.ijfc.nl/245/senioren/ 
 

Junioren: https://www.ijfc.nl/246/jeugd/  

  

https://www.ijfc.nl/245/senioren/
https://www.ijfc.nl/246/jeugd/
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 Selectiebeleid Jeugd 

7.1 Algemeen 

Het maken van een evenwichtige teamindeling is een complex proces. Afhankelijk van het talent, 
voetbaltechnische vaardigheden, motivatie, alsmede persoonlijke ambitie en sociaal-emotionele 
gronden worden voetballers van IJFC ingedeeld in selectieteams (prestatieve teams) en niet-
selectieteams (recreatieve teams). In deze paragraaf wordt weergegeven volgens welke 
selectieprocedures wordt gehandeld. Selectievoetbal en breedtevoetbal  
 

7.2 Het selectiebeleid  

7.2.1 Algemeen 

IJFC  beschikt over een duidelijk beleid om te komen tot teamindelingen, met een procedure en 
beoordelingscriteria die zijn afgeleid van haar opleidingsvisie. IJFC wil iedere speler de kans geven op 
het niveau te spelen dat bij hem of haar past, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen en 
voldoende uitdaging en plezier vindt. Selecteren is daarbij één van de middelen.  
 
Dit selectiebeleid is opgesteld door de Technische Commissie, in nauwe samenwerking met de 
hoofdtrainers en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Wijzigingen in het vastgestelde beleid 
worden voorgesteld na evaluatie in een periodiek overleg tussen de TC en wordt bekrachtigd door het 
bestuur. Het beleidsplan wordt hier zo nodig op aangepast. 
 
Bij de selectie wordt gekeken naar de voetbaltechnische aspecten op basis van de aanwezige 
voetbalkwaliteiten. Belangrijk is om deze aspecten te beoordelen op basis van wat in de betreffende 
leeftijdsfase redelijkerwijs mag worden verwacht. Het houden van zogenaamde 
selectietrainingen/wedstrijden wordt bewust vermeden. De ervaring heeft ons geleerd dat dit als een 
onnodige belasting wordt ervaren voor de desbetreffende jeugdspeler. Gedurende het seizoen zijn er 
voldoende meetmomenten en evaluaties, uitgevoerd door onafhankelijke personen, om tot een 
objectief en onafhankelijk oordeel te komen. Het houden van zogenoemde selectietrainingen en -
wedstrijden is hierbij onwenselijk gezien de mentale druk die dit teweeg kan brengen bij voornamelijk 
jeugdige spelers. Tevens zijn dit momentopnames, waarbij spelers wisselend kunnen presteren.  
 
7.2.2  De selectieprocedure 
De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de selectieteams berust bij de Technische 
Commissie. De trainers dragen hierbij zorg voor de benodigde input en adviezen. De selectietrainers 
en de overige trainers dragen zorg voor de benodigde input en advies. Gedurende het lopende 
seizoen worden de mogelijke selectiespelers beoordeeld door de selectietrainers. Spelers die nu al in 
een selectieteam zitten zijn al in beeld bij de selectietrainers, we gaan er op voorhand vanuit dat deze 
spelers opnieuw in aanmerking (wensen te) komen voor een selectie op basis van bovengenoemde 
criteria.  
 
Vanaf medio april zullen de huidige selectiespelers ook regelmatiger worden uitgenodigd om in een 
hoger selectieteam mee te trainen. Spelers worden hierover door hun eigen trainer 
geïnformeerd. Indien een speler liever recreatief wil spelen, omdat hij bijvoorbeeld liever samen met 
vrienden wil spelen, dient hij dit tijdig te melden bij zijn eigen trainer, dit bij voorkeur voor 1 april.  
 
Spelers die nu niet in een selectieteam zitten kunnen door de eigen trainers worden aangedragen bij 
de selectietrainer om beoordeeld te worden voor de selectie. Deze beoordeling vindt plaats volgens 
het bovengeschetste kader van wat er verwacht wordt van een selectiespeler, door spelers te 
bekijken, te volgen en mee te laten trainen met de selectie. Door deze aanpak gedurende het seizoen 
zullen grootschalige selectietrainingen en/of selectiewedstrijden op het eind van het seizoen overbodig 
zijn.  

Spelers die nu in een selectieteam zitten of meetrainen met de selectie maken het jaar daaropvolgend 
niet automatisch aanspraak op een plek in de definitieve selectie. Het jaarlijks overhevelen en 
instandhouden van complete teams doet immers geen recht aan spelers die zich op latere leeftijd 
ontwikkelen in de lagere teams. De selectietrainers zullen naar de spelers toe zo duidelijk mogelijk zijn 
om de juiste verwachtingen te scheppen. 
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Het streven is om uiterlijk voor aanvang van de zomervakantie de selecties definitief bekend te maken 
via de website, de keuze ligt op dat moment vast.  

7.2.2 Uitgangspunten selecteren 

Selecteren is het dusdanig samenstellen van teams, dat het leren voetballen onder ideale (plezierige) 
en uitdagende omstandigheden plaats vindt. Het moet een zodanige samenstelling zijn dat 
vooruitgang optimaal gerealiseerd kan worden. Iedere speler dient hierbij uit te komen op zijn of haar 
eigen niveau. Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is veel leuker en leerzamer dan wekelijks 
boven je niveau te moeten spelen. Daarnaast is het echter ook van belang om de ontwikkeling van de 
spelers niet te laten stagneren. Het zogenaamde ”kapstok”-effect geniet om deze reden niet de 
voorkeur.  
 
Mede gelet op het niveau waarin de selectieteams uitkomen (op tenminste 1e klasse met ingang van 
het seizoen 2019/2020), is het onwenselijk spelers boven hun niveau te plaatsen. Dit komt de 
ontwikkeling en spelplezier niet ten goede. Dit vanwege het feit dat de talentvollere spelers tijdens de 
trainingen en in wedstrijden voldoende “geprikkeld” dienen te worden, in een uitdagende omgeving 
waarbij er voldoende weerstand wordt geboden, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling. Het belang van 
IJFC en de speler dient hierbij in balans te zijn. Uitgangspunten zijn derhalve: 
 

• Er wordt rekening gehouden met de voetbalkwaliteiten van de speler en met de 
lichamelijke en mentale eigenschappen; 

• Jeugdspelers die zich tijdens het seizoen sterk ontwikkelen krijgen de kans om in een 
selectieteam c.q. hoger team te gaan trainen en/of spelen; 

• Bij niet-selectieteams kan, naast kwaliteitscriteria en ontwikkeling, ook worden ingedeeld 
naar sociale samenhang, vriendjes, etc. 

 

7.3 Selectiecriteria 

7.3.1 Algemeen  

In de praktijk komt het er op neer dat er wordt gekeken naar hoe balvaardig spelers zijn. Hoe zij 
voetbalsituaties oplossen, binnen een bepaalde taak, behorend bij de positie waarop wordt gespeeld. 
Bovendien of de speler veel zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen heeft, of hij coachbaar en een 
teamspeler is, wat de handelings- en startsnelheid is alsook de fysieke weerbaarheid. 
Vanzelfsprekend wordt hierbij nadrukkelijk gedifferentieerd naar leeftijdscategorie en naar biologische 
leeftijd. 
 
Ofwel, om de speelsterkte en het talent van kinderen vast te stellen wordt er gekeken naar:  
 
T = Technische vaardigheden 
I  = Inzicht ofwel tactische vaardigheden 
P = Persoonlijkheid ofwel de mentale vaardigheden 
S = Snelheid ofwel de fysieke gesteldheid 
 
De indeling van de selecties vindt plaats op basis van selectiecriteria waarbij gekeken wordt naar de 
volgende onderdelen: 
 

- Techniek, spelinzicht, persoonlijkheid en snelheid (voetbaltechnische kwaliteiten). 
- Fysieke en mentale weerbaarheid (houding en gedrag) 
- Beschikbaarheid speler i.c.m. eventuele andere hobby’s en interesses. 
- Ambitie, motivatie en ruimte voor talent 
- (Voorkeurs)positie op het veld 
- Bevindingen van trainers, leiders en coördinatoren 
- Bij gelijkwaardige kwaliteiten genieten spelers die al een langere periode deel uitmaken van 

onze jeugdopleiding de voorkeur.  
- (Biologische) leeftijd 
- Karakter, hoe gedraagt een speler zich. Is hij/zij coachbaar? 
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7.3.2 De selectieprocedure 

Spelers worden gedurende het gehele seizoen beoordeeld door de coördinatoren van desbetreffende 
leeftijdscategorie. Dit zijn absoluut geen momentopnames, er zullen meerdere “meet”momenten 
worden ingebouwd gedurende het seizoen. De bevindingen van trainers worden hierin meegenomen, 
echter de TC is hierin doorslaggevend en bepalend. Spelers die eventueel in aanmerking komen voor 
een hoger (selectie) team worden in samenspraak met de trainer door de TC benaderd om deel te 
nemen aan trainingen/wedstrijden van een hoger (selectie)team.  
Selecteren vraagt bij verschillende leeftijdscategorieën om een andere invulling. IJFC maakt bij de 
selectieprocedure daarom onderscheid tussen spelers van verschillende leeftijden. Vanaf de O11 
wordt geselecteerd op kwaliteit. Op basis van de beoordelingscriteria worden jeugdvoetballers 
ingedeeld in selectieteams en breedteteams. Voor de meisjes blijft de mogelijkheid bestaan om ook in 
die leeftijdscategorieën te kiezen voor een (gemengd) jongensteam. 
 
Doordat de spelers gedurende het hele seizoen op regelmatige basis gemonitord en beoordeeld 
worden, zijn vaste “selectiedagen” aan het eind van het seizoen in principe niet nodig. Dit leidt tot 
minder stress en overmatige prestatiedruk bij jonge spelers. Het gaat tenslotte om ontwikkeling van 
spelers en spelplezier. Daarnaast is het daardoor mogelijk om de teamindelingen sneller bekend te 
maken, namelijk voor aanvang van de zomervakantie. 
 
Bij de indeling van de selectieteams voor het nieuwe seizoen wordt geen rekening gehouden met 
sociale voorkeuren. Dit betekent dat spelers binnen dezelfde leeftijdscategorie het hoogste team niet 
mogen weigeren. Is dat wel het geval, dan worden deze speler(s) in een breedteteam ingedeeld. 
Indeling op basis van sociale voorkeur is alleen mogelijk binnen een breedteteam. De hoofdtrainer is 
in overleg met de leeftijdscoördinator verantwoordelijk voor communicatie met spelers die in- of 
uitstromen in een selectieteam. Het “jojo-effect” is onwenselijk en moet bij jeugdspelers zoveel 
mogelijk voorkomen worden door overleg met jaarlagen over de jaren heen. 
 
Leiders die vragen hebben over de selectieprocedure kunnen terecht bij de (technisch) coördinator 
van de desbetreffende leeftijdscategorie. 

7.3.3 Doorselecteren 

Het uitgangspunt bij het doorselecteren van selectie- en breedteteams is dat de kwalitatief beste en 
meest voetbaltechnische spelers van de betreffende lichting in het hoogste selectieteam voetballen. 
Mochten er spelers zijn die zodanig boven het niveau van hun leeftijdsgenoten uitstijgen, dan kunnen 
deze in overleg met speler, ouders, trainer en de TC-jeugd worden doorgeschoven naar een 
leeftijdscategorie hoger. Het in kaart brengen van de kwaliteiten en ontwikkelingen van alle spelers 
gaat met behulp van het speler-volgsysteem. De spelers uit breedteteams worden door hun eigen 
trainers geëvalueerd en dit komt via het volgsysteem bij de betreffende hoofdtrainer en TC-coördinator 
terecht. Spelers uit selectieteams worden door hun eigen trainers, de hoofdtrainer van de betreffende 
lichting én de coördinator van de technische commissie beoordeeld. 

7.4 Evaluatie van spelers in de winterstop 

 

Gedurende het seizoen vinden er in de niet-selectie teams in principe geen wisselingen plaats, 
behalve eventueel tijdens de winterstop. De technische commissie behoudt zich het recht voor om, 
indien dit ten goede komt aan de individuele ontwikkeling van een speler, tijdens het seizoen in goed 
overleg door- of terug te schuiven naar een ander team. Herindeling dient onderbouwd te worden en 
vervolgens te worden gecommuniceerd met desbetreffende speler, trainer en ouders. Het afmelden 
van leden gedurende het seizoen kan leiden tot teamwijzigingen. Om zoveel mogelijk volledige teams 
te hebben wordt gekeken naar een vergelijkbaar niveau voor de selectieteams en de sociale 
samenhang voor de niet-selectie teams. De Technische Commissie Jeugd behoudt zich het recht voor 
om van bovengenoemde uitgangspunten af te wijken. 

7.5 Interne scouting  

 

IJFC beschikt over een interne scoutingsorganisatie. Als een speler opvalt in een team, kan interne 
scouting worden ingeschakeld om zo tot een objectief oordeel te komen over de spelkwaliteiten van 
deze speler. Er kan ook een beroep worden gedaan op interne scouting bij zij-instromers afkomstig 
van een andere vereniging. 
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 Indelingsbeleid Jeugd 
 

8.1 Algemeen 

 

IJFC maakt bij de indeling van haar teams onderscheid in het samenstellen van teams. In de jeugd 
hebben we bij de jongens de oneven teams JO11-1, de JO13-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1 
aangemerkt als prestatief selectieteam, deze komen met ingang van het seizoen 2019/2020 tenminste 
uit in de 1e klasse KNVB. Voor deze selectieteams komen de talentvollere spelers van een 
leeftijdscategorie in aanmerking.  
Het 2e team per leeftijdscategorie geldt als schaduwteam. Dit team wordt bij voorkeur aangevuld met 
de spelers die het selectieteam (nog) niet halen. Deze teams spelen bij voorkeur in de 2e en of 3e 
klasse om het niveauverschil te kunnen overbruggen, zodat spelers in de toekomt wellicht toch 
kunnen aanhaken.  
 

8.2 Selectieteams versus breedteteams 

 

Binnen IJFC wordt onderscheid gemaakt tussen selectie- en breedteteams. De sterkste spelers per 
leeftijdsgroep worden ingedeeld in de selectieteams en de overige spelers worden ingedeeld in de 
breedteteams. Iedereen kan daardoor op zijn of haar eigen niveau spelen. Voor alle teams geldt dat 
spelen op het eigen niveau, plezier en progressie (beter leren voetballen) centraal staat tijdens hun 
opleiding gedurende hun voetbalcarrière van IJffie tot senior. 
 

8.3 Ontwikkeling van de jeugdspelers versus kampioenschappen 

 

In het jeugdvoetbal gaat de ontwikkeling van de spelers boven het behalen van een eventueel 
kampioenschap. Zeker voor de jongere spelers is dit van belang. Zij moeten leren voetballen en 
daarbij hoort dat er ook fouten gemaakt moeten en mogen worden. Dit kan soms ten koste van het 
resultaat gaan, maar dat zullen we moeten accepteren. Het aanleren van het speelsysteem staat 
centraal in de jeugdopleiding. Uiteindelijk zal het betere voetballers opleveren. Los daarvan leveren te 
behalen kampioenschappen voor met name de jongste jeugd (en hun ouders) alleen maar onnodige 
stress op. 
 
Het optimaal opleiden en begeleiden van de jeugd is de hoofddoelstelling. Door de jeugd continu en 
op hoog niveau op te leiden zullen kampioenschappen of voetballen op hoog niveau als resultante van 
dit beleid automatisch worden behaald. Redenerend vanuit deze gedachte zal de jeugd een 
“kweekvijver” zijn voor ons toekomstige eerste elftal! 
 

8.4 Doelstellingen indelingsbeleid  

 

•  Verbeteren van de basiskwaliteiten van jeugdspelers;  

•  Verbeteren van de reeds opgebouwde kwaliteiten van alle spelers;  

•  Ontwikkeling van de spelers gaat boven het wedstrijdresultaat;  

•  Vergroten doorstroming op termijn van spelers van niet-selectieteams naar selectieniveau;  

•  Borgen continuïteit teams in de training en wedstrijden (spelers lenen/aan- en afwezigheid);  

•  Verkleinen van het verschil in niveau bij de overstap van de ene leeftijdscategorie naar een  
andere leeftijdscategorie (pupillen > junioren > senioren).  
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8.5 Definitieve teamindelingen selectieteams (JO11, JO13, JO15, JO17, JO19)  

 

Bij de selectieteams staat de samenstelling van het selectieteam voor het nieuwe seizoen na de 
selectieprocedure in juni vast. Het selectieteam bestaan uit minimaal 8 en maximaal 11 spelers 
(JO11). De overige selectieteams bestaan uit minimaal 14 en maximaal 16 spelers. 
 

8.6 Tussentijds instromen of aanmelden van nieuwe jeugdleden 

(uitgezonderd O19-1) 

 
Voor het nieuwe seizoen: 

- Instroom/ aanmelding voor 1 juni: Alle opties open op basis van beoordeling en 
proeftrainingen. 

 
Bij instroom/aanmeldingen na 1 juni en lopende het seizoen: 

- Instroom/ aanmelding na 1 juni, geen wijzigingen meer in de selectieteams. Nieuwe spelers 
stromen in bij recreatieve teams waar nog ruimte is. Als er geen ruimte is komen zij op een 
wachtlijst. 

- Instroom/ aanmelding na 1 maart, geen wijzigingen meer in de recreatieve teams. Indien er 
ruimte is kunnen de nieuwe aanmeldingen alleen worden ingedeeld om mee te trainen. 

- Afhankelijk van de dispensatie mogelijkheden die gelden voor de A- en B-categorie. 
 
Voor nieuwe leden geldt dat indien ze niet in aanmerking komen voor een selectieteam, ze ingedeeld 
worden in een recreatief team. Hierbij geldt het wachtlijst principe, wie het langst op deze lijst staat 
wordt het eerst geplaatst. Trainen is uiteraard mogelijk mits het lid zich heeft aangemeld als (betalend) 
lid.  
 
Bovenstaande geldt niet voor leden welke thuishoren in de O9, O8 pupillen en IJffies. Voor deze leden 
is er altijd een trainingsplaats. 
 

8.7 Indeling niet-selectieteams Jeugd 

 

Bij het samenstellen van niet selectieteams wordt niet de meetlat van prestatie gehanteerd, maar zijn 
de sociale/ emotionele factoren van doorslaggevend belang. Samenstellen betekent dat kinderen van 
vergelijkbaar niveau en voetbalkwaliteit bij elkaar geplaatst kunnen worden in een team om 
persoonlijke groei niet te belemmeren, waarbij de sociale context in het oog wordt gehouden en 
sociale en emotionele waarden worden meegenomen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar 
vriendschapsrelaties en schoolrelaties.  
 
De competitie indeling/ klasse geschiedt op niveau om de gelijkwaardigheid te vergroten. Spelers die 
deel uitmaken van een niet-selectie team worden gedurende het seizoen gevolgd door de trainers, 
leiders en coördinatoren. Indien een speler zich zodanig ontwikkelt dat de teamleider en/of trainer op 
basis van wedstrijden en trainingen inschat dat deze wellicht in aanmerking komt voor een 
selectieteam, wordt dit aan de Technische Commissie gemeld. 

• In december/ januari wordt bekeken of er spelers in aanmerking komen om door te stromen 
naar een selectieteam. De trainers en leiders worden hiervan in kennis gesteld door de 
Technische Commissie.  

• In december/ januari wordt er gekeken welke spelers in aanmerking komen om minimaal een 
keer in de week mee te gaan trainen met een selectieteam of selectieteam in de hogere 
leeftijdscategorie ter voorbereiding op het volgende seizoen. De spelers die hiervoor in 
aanmerking komen worden door de trainers aangegeven aan de Technische commissie. De 
spelers worden door Technische commissie aangewezen. Dit geldt voor alle niet-
selectieteams van IJFC. 

 
De rest van de jeugdteams in de betreffende leeftijdscategorie zijn de niet-selectie teams. Voor alle 
teams geldt dat spelen op je eigen niveau, plezier en progressie (beter leren voetballen) centraal staat 
tijdens hun opleiding gedurende hun voetbalcarrière van IJffie tot senior.  
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8.8 Dispensatieverzoeken en vervroegde overgang naar andere leeftijdscategorie 

 

Alle dispensatieverzoeken (spelen in een leeftijdscategorie welke niet past bij het geboortejaar) 
worden in de Technische commissie besproken. De richtlijnen van de KNVB zijn hiervoor 
medebepalend. Noot: Dispensatie wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. Er moeten goede 
redenen en argumenten hieraan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld aantoonbare- medisch redenen, 
ontwikkelingsachterstand, sociaal emotionele aspecten, etc.  
 
Meisjes die tussen de jongens hebben gespeeld hebben de mogelijkheid om vanaf 15 jaar door te 
stromen naar de vrouwen seniorenteams. 
 
De Technische commissie zal iedere individuele aanvraag toetsen op de noodzaak en eventuele 
goedkeuring daarvan en hier een gemotiveerd besluit over nemen. Deze beslissing is bindend. 
Vervolgens wordt de speler, ouder of verzorger, trainer en leider geïnformeerd. Spelers die 
dispensatie krijgen naar een lagere leeftijdscategorie komen niet in aanmerking voor een 
selectieteam, met het oog op de ontwikkeling van andere spelers. Jeugdspelers slaan in principe geen 
leeftijdscategorie over, tenzij zij over uitzonderlijke talenten beschikken. Dat houdt in dat de 
jeugdspeler met zijn talenten selectiespeler kan worden in de hogere leeftijdscategorie. Voorwaarde is 
dat een speler moet uitkomen voor het 1e elftal in de naast hoger gelegen leeftijdscategorie. 
 
Bij de vervroegde overgang van een jeugdspeler naar de seniorenselectie geldt dat deze speler uit 
moet komen voor de A-selectie.  
 

8.9 Overplaatsen van selectiespelers en niet-selectieteams 

 

Het terugzetten van spelers na de start van de competitie en gedurende het seizoen is slechts 
mogelijk na uitdrukkelijke toestemming en uitsluitend ter beoordeling van de TC, indien:   

• Spelers te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden. 

• Spelers zich misdragen/ houding en gedrag 

• Spelers door een blessure gedurende een langere periode afwezig zijn. 

• Spelers te vaak moeten afmelden (bijv. ziekte, school en of werk). 

• Spelers dit zelf verzoeken  
 

8.10 De selectiespeler 

 

Een selectiespeler heeft naast het gewenste niveau de intrinsieke motivatie om de beste speler te 
willen zijn. Dit betekent dat hij 2 keer per week traint, een leergierige houding heeft en een goede inzet 
heeft tijdens trainingen en wedstrijden. Daarnaast is de speler in staat om het teambelang voorop te 
stellen en conformeert hij zich aan gemaakte afspraken.  
 

8.11 Het selectieteam 

 

Elk selectieteam bestaat in principe uit 14 tot maximaal 15 teamleden en speelt volgens het 1-4-3-3 
systeem: 1 keeper, 5 verdedigers, 4 middenvelders en 4 aanvallers. Dit geldt uiteraard niet voor de 
JO8 t/m JO12 leeftijdscategorie. 
 

8.12 Teambelang versus individueel belang 

 

Naast het clubbelang van IJFC (dit staat te allen tijde voorop en ieder lid en/of vrijwilliger conformeert 
zich aan de club en de belangen van IJFC) onderscheiden we binnen het technische beleid 
teambeleid en individueel belang 
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8.12.1 Teambelang 

IJFC probeert haar teams zo goed mogelijk te faciliteren. Binnen de teams geldt dat de trainer, 
gesteund door de Technische commissie, bepaalde keuzes maakt in het teambelang. De TC is hierbij 
op de achtergrond ondersteunend aanwezig en probeert de trainers zo goed mogelijk te faciliteren op 
de randvoorwaarden om te kunnen functioneren. Een trainer wordt in zijn/haar keuzes bijgestaan door 
de TC. 

8.12.2 Individueel belang 

De voetbalontwikkeling van het individu staat binnen het team centraal bij jeugd (selectie) elftallen. 
Naarmate de spelers ouder worden, wordt er ook meer verantwoordelijkheid voor het team verwacht 
en staat het individuele belang niet meer centraal, maar het teambelang. 
  

8.13 Plezier 

  

Last but not least: bij voetbal hoort plezier! Plezier en opleiden kunnen prima hand in hand gaan. Met 
een positieve spelopvatting (plezier) wordt in dit verband bedoeld dat we in de jeugdopleiding uitgaan 
van attractief voetbal en een positieve benadering tijdens wedstrijden en trainingen. In onze optiek 
bevordert dit een goede en tijdige doorstroming (progressie) en komt het tevens de sportieve 
(prestatie) en sociale opvoeding van de jeugdspelers ten goede. 
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 Opleidingsplan jeugdtrainers 

9.1 Algemeen 

 

Om de kwaliteit van de jeugdopleiding naar een hoger niveau te brengen zullen alle jeugdtrainers 
worden begeleid door de Technisch commissie. Jeugdtrainers worden zoveel mogelijk binnen IJFC 
geworven. Oud-selectiespelers worden gestimuleerd zich voor de vereniging in te zetten, waaronder 
het trainen van een (jeugd-) elftal.  
 
In overleg met de Technische commissie stimuleert IJFC een opleidingsplan voor ambitieuze, 
toekomstige trainers. Behalve op oud-selectiespelers doet de vereniging ook een beroep op ouders en 
actieve junioren- en seniorenspelers zich voor de jeugdopleiding van IJFC in te zetten. IJFC stimuleert 
jeugdtrainers minimaal een opleiding pupillen en/of juniorentrainer te volgen. Het is daarbij niet 
wenselijk dat ouders “meegroeien” met hun kinderen, waarbij sprake is van een familieband binnen 
selectieteams. Het is beter dat een speler gedurende zijn jeugdopleiding kennis maakt met diverse 
trainers met ieder zijn kwaliteiten, visie en kennis aangaande het voetbalspel en ook diens beleving. 
Dit is ook van belang om de onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen.  
 
Voor de selectieteams wordt gestreefd om gediplomeerde trainers aan te stellen met tenminste UEFA-
C diploma, dit ter beoordeling van de TC. Voor de overige teams is het streven om gekwalificeerde 
trainers te werven met een genoten opleiding van minimaal pupillen- en/ of juniorentrainer om de 
kwaliteit van trainingen en begeleiding te waarborgen. 
 
IJFC stimuleert ambitieuze trainers in hun ontwikkeling en biedt de mogelijkheid om geheel kosteloos 
een trainerscursus te volgen bij de KNVB. Dit met de afspraak dat men na het behalen van het 
diploma (UEFA C) minimaal 2 seizoenen deel uitmaakt van het trainerskorps van IJFC en het 
trainersvak uitoefent. Voor de opleiding pupillentrainer of juniorentrainer geldt de eis om na het 
behalen van het diploma minimaal 1 seizoen actief te zijn binnen de jeugd van IJFC. Kandidaten 
worden door de Technische commissie bij het bestuur voorgedragen. Deze trainers dienen gelet op de 
investeringen en inspanningen in 1e instantie na voltooiing van de opleiding te worden voorgedragen 
om in aanmerking te komen voor een selectieteam. Trainers met een trainersdiploma van minimaal 
UEFA C kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding op het moment dat ze 
zelfstandig werken als trainer van een selectieteam. 
 
 Zie verder bijlage B voor de uitgebreide taakomschrijving van de trainers per categorie.  

9.2 Jeugdtrainingen 

 

Voor selectiespelers geldt als uitgangspunt twee keer trainen in de week. De niet-selectiespelers 
trainen minimaal één keer in de week, het streven is echter om alle jeugdteams twee keer per week te 
laten trainen indien de capaciteit (veldbezetting) dit mogelijk maakt. De IJffies, de jongste 
leeftijdsgroep, trainen op woensdagmiddag en spelen op zaterdag onderlinge wedstrijden. Bij de 
pupillen wordt het accent gelegd op de ontwikkeling van technische vaardigheden en zijn de 
trainingen hierop gebaseerd. Technische (bal) vaardigheid is de basis om het voetbalspel te leren 
beheersen. 
 
Wij maken gebruik van de KNVB-methode in combinatie met (geïsoleerde) techniektrainingen en 
coördinatie-oefeningen. De oefenstof is voor elke trainer beschikbaar en opvraagbaar bij de 
Technische commissie. Belangrijk uitgangspunt is dat alle handelingen met bal dienen te worden 
uitgevoerd.  
 
          “Tactiek bepaalt waar de bal komt, techniek of de bal er überhaupt komt”  
 
Door een veelzijdige (geïsoleerde) techniektraining neemt niet alleen het balgevoel toe in beide 
benen, maar is men ook in staat om opbouwend en aanvallend voetbal te spelen. Doordat de spelers 
volledige controle over de bal hebben neemt het zelfvertrouwen toe en dit komt weer ten goede aan 
het spelplezier. Spelers moeten te allen tijde meester over de bal zijn en het domineren van de 1:1 
situatie is daarin een erg belangrijk onderdeel. Dit onderdeel wordt voor een groot gedeelte geoefend 
in de 4:4 partijspelen. 
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Elke training voldoet tenminste aan de volgende opbouw: 
- Warming up (coördinatie/ techniek training) 
- Techniek (wedstrijdecht: 1:1, 2:2) 
- Positiespel (3:1, 4:2, 5:3 etc. veel uitleggen) 
- Afwerkvorm (wedstrijdecht, simpel houden) 
- Partijvorm/ eindspel  

 
 Zie bijlage D voor het opleiden en begeleiden van (jeugd)keepers. 
 

9.3 Uitgangspunten coachen 

9.2.1 Wat is coachen?  

Onder coachen verstaat IJFC een positieve beïnvloeding van de trainer op zijn spelers om het 
gewenste effect te realiseren gedurende de training en wedstrijd en in het bijzonder de algehele 
begeleiding van jeugdvoetballers. Het coachen van voetballers is primair gericht op het beter en vaker 
uitvoeren van voetbalhandelingen en het volhouden daarvan.  
 
Bijvoorbeeld:  

- Beter passen, vaker passen en het volhouden van beter en vaker passen!  
- Geven dieptepass, vaker geven dieptepass en het volhouden van beter en vaker geven van 

een dieptepas!  
 
Bij de coaching ga je uit van de volgende teamfuncties:  
1. Verdedigen  

2. Omschakelen van verdedigen naar aanvallen  

3. Aanvallen  

4. Omschakelen van aanvallen naar verdedigen  
 
In de teamfunctie verdedigen zijn de teamtaken:  
a. verstoren opbouw tegenpartij  

b. voorkomen van tegendoelpunten  
 
In de teamfunctie aanvallen zijn de teamtaken:  
a. verzorgen opbouw eigen partij  

b. maken van doelpunten  

9.2.2 Hoe coachen wij?  

Het coachen van voetballers kent 3 aandachtsgebieden, namelijk de training, de wedstrijd en het 
begeleiden van spelers en staf. De coaching door coaches van IJFC binnen die aandachtsgebieden is 
altijd gericht op het doel van het spel (meer doelpunten maken dan de tegenstander) en/of de hiervoor 
genoemde teamtaken en teamfuncties.  
Alle personen die zich direct met de jeugd bezighouden, zowel trainers als leiders, hebben een functie 
als coach. Coaching is het beïnvloeden van het gedrag van spelers. Het is van groot belang dat bij 
coachen rekening gehouden wordt met de (leeftijd)groep: ‘Wat kunnen ze en wat willen ze?’ Inzicht in 
de jonge speler is dus belangrijk. Daarnaast dient de wijze van coachen altijd positief te zijn.  
 
Het coachen moet er vooral op gericht zijn om de spelers te laten leren en niet hoofdzakelijk op winst 
of verlies. Natuurlijk winnen we liever, maar de ideale jeugdcoach kan verder kijken dan de wedstrijd 
van vandaag. Niet voor niets brengt de ene club meer eigen ‘kweek’ voort dan de andere club. Dat 
heeft voor een groot deel te maken met de manier waarop het jeugdkader traint, coacht en begeleidt. 
 

9.3 Evaluatie van trainers in de winterstop 

 

Medio december/ januari zal er een evaluatiegesprek plaats vinden met de huidige selectietrainers. 
Tevens zal er tijdens dit gesprek geïnventariseerd worden wat de wensen en ambities zijn van de 
trainer(s). De TC-jeugd zal mede op basis van deze voortgangsgesprekken uiterlijk februari een keuze 
maken omtrent het functioneren en de ontwikkeling van zijn of haar trainers en een besluit dienen te 
nemen ten aanzien van al dan niet voorzetting van de samenwerking in het volgende seizoen. 



    Versie maart 2019                                                                                                                                   27 
 

 Ontwikkeling Jeugd  
 

10.1 Algemeen 

 

Het doel van het voetbalspel is meer doelpunten maken dan de tegenpartij: ‘winnen’. Dit ‘winnen’ gaat 
wat IJFC betreft zowel voor selectie- als breedtespeler hand in hand met plezier, aanvallend of 
verdedigend spelen dan wel het spelen op een gelijkspel. Het ene sluit het andere niet uit.  
 
IJFC hanteert de volgende uitgangspunten voor ieders persoonlijke ontwikkeling:  
• Het doel is opleiden tot een “voetballer met een blauw hart”: dat is een voetballer die zich in de jeugd 
onder begeleiding op verschillende vlakken en volgens een heldere visie heeft kunnen ontwikkelen 
(technisch, tactisch, fysiek en op het persoonlijke vlak);  

• Jeugdtraining is gebaseerd op techniek, vooral in de beweging en later onder weerstand. De 
techniektraining is een vaste waarde in de hele jeugdopleiding. Tactische en conditionele accenten en 
weerstand worden geleidelijk aan de techniek (en aan de leeftijd) toegevoegd;  

• Het belang van de individuele speler en het clubbelang hebben voor jeugdleiders en jeugdtrainers de 
hoogste prioriteit;  

• Specifieke keeperstraining wordt gegeven aan alle jeugdkeepers vanaf O11 pupillen;  

• Spelers ontwikkelen zich al sterk op jonge leeftijd. IJFC wil spelers daarom in de jeugd op positie 
laten rouleren in het veld. Vanaf 12/13- jarige leeftijd kunnen specifieke kwaliteiten als uitgangspunt 
worden genomen voor de positie in het veld;  

• Indien diens fysieke en mentale eigenschappen het toelaten, speelt een ‘talent’ zo hoog mogelijk, te 
rekenen vanaf de O11-jeugd. Leeftijd is dus niet uitsluitend bepalend, de ontwikkeling van elke speler 
staat centraal. Het leveren van prestaties is onderdeel van die ontwikkeling en krijgt meer nadruk 
naarmate de opleiding vordert (O15, O17 en O19 junioren);  

• Coaching tijdens de wedstrijd is gebaseerd op de leerdoelen die tijdens de training aan de orde 
komen. Het wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste. Pas bij O15, O17- en O19 junioren wordt leren 
winnen onderdeel van de opleiding en wordt hierop getraind en gecoachd;  

• Het trainingsmateriaal is optimaal. Een speler werkt individueel met een goede bal (maat en 
gewicht). Ook de kwaliteit van andere materialen zoals doeltjes, hesjes en pionnen is goed.  

 
IJFC wil elke jeugdspeler, ongeacht aanleg en voetbaltechnische vaardigheid, stimuleren om enerzijds 
zo goed mogelijk te leren voetballen en anderzijds plezier te hebben in het voetballen. Naast een 
veilige sportomgeving en positief coachen is speeltijd daarbij erg belangrijk voor jeugdspelers. Daarom 
is uitgangspunt bij de breedteteams dat alle spelers even veel speeltijd krijgen en dat spelers binnen 
de selectieteams tot O17 minimaal een halve wedstrijd spelen op wedstrijddagen. Verder worden er 
activiteiten door IJFC georganiseerd ter bevordering van het plezier en de motivatie van de 
jeugdspelers.  
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10.2 Speelwijze in de jeugdopleiding  

 

Dit schema dienst als basis voor de gesprekken die over voetbal en de ontwikkeling van individuele 
spelers en het team als geheel worden gevoerd.  
Samengevat gaat het schema uit van de 4 hoofdmomenten in voetbal: balbezit eigen partij 
(aanvallen), balbezit tegenpartij (verdedigen) met daarbij de 2 omschakelmomenten (van verdedigen 
naar aanvallen en omgekeerd). 
 
Het schema geeft aan op welke vlakken de individuele speler zich kan ontwikkelen om uiteindelijk van 
waarde te kunnen zijn voor het team als geheel door zijn teamtaken en functies uit te voeren. 

 
 
Vanaf de IJFFIES tot de O12 pupillenteams rouleren spelers binnen het team om alle posities te leren 
kennen. De spelers hebben geen vaste posities, maar kunnen vanwege natuurlijke voorkeur en 
aanleg zich wel gaan focussen op een bepaalde linie. IJFC zorgt er zo voor dat alle spelers zich breed 
kunnen ontwikkelen.  
 

10.3 Richtlijnen wisselbeleid  

 

Jeugdspelers dienen zo veel mogelijk te spelen. Er dient daarom een evenwichtige verdeling te zijn 
van het aantal spelers per team per leeftijdscategorie. Daarnaast gelden er binnen de verschillende 
categorieën en competities uiteraard (spel) regels die door de KNVB vastgelegd omtrent wisselen (A 
of B-categorie, aantallen, doorlopend, etc.). 
 
Bij IJFC maken we om deze reden onderscheid in ons wisselbeleid tussen teams die in de A-categorie 
spelen en teams die in de B-categorie spelen. Selectieteams komen in de regel namelijk uit binnen de 
A-categorie en spelen prestatief voetbal.  
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10.3.1 Richtlijnen A-categorie vanaf O15 

Kenmerkend voor het wisselbeleid binnen deze categorie is dat er niet gewisseld wordt ‘om het 
wisselen’. Vanzelfsprekende wisselmomenten zijn blessuregevallen, maar de trainer/coach kan ook in 
andere situaties wissels toepassen. Zo worden er voor de wedstrijd afspraken gemaakt en krijgen de 
spelers een taak toegewezen. Als de trainer/coach constateert dat een speler zich niet aan de 
afspraken houdt en/ of zijn taak niet naar behoren vervuld dan kan dit een reden zijn voor de 
trainer/coach om deze speler te wisselen. Verder kan er gewisseld worden als een speler 
onvoldoende inzet/beleving toont.  

10.3.2 Richtlijnen B-categorie vanaf O15 

Kenmerkend voor het wisselbeleid binnen deze categorie is dat de trainer/coach streeft naar een zo 
gelijk mogelijke verdeling van speelminuten over alle spelers. Uiteraard kan een trainer hierbij 
besluiten minder speelminuten te geven vanwege bv. regelmatige afwezigheid en onvoldoende inzet 
tijdens trainingen/wedstrijden. Hierover worden aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken 
over gemaakt, zodat elke speler weet waar hij aan toe is. 

Het moet bij trainers duidelijk zijn dat één speler niet het verschil kan maken, spelers worden ook 
alleen maar beter als ze ook daadwerkelijk wedstrijden spelen. Wij zijn tenslotte aan het opleiden. 

10.3.3 Ontwikkeling en blessures 

Een speler mag maximaal 2 weken achtereen als wisselspeler op de bank plaats nemen, daarna dient 
hij of zij speeltijd als basisspeler aangeboden te krijgen in een lager team. Dit met het oog op de 
ontwikkeling van de speler.  
 
Na een blessure en meer dan twee weken niet kunnen trainen komt een speler altijd terug in een lager 
elftal om wedstrijdritme op te doen en zodoende weer door te stromen naar een hoger team. Hoe een 
speler terugkomt na een blessure wordt bepaald door de medische staf.   
 
 Zie verder bijlage C voor de uitgebreide doelstellingen per leeftijdscategorie. 
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 Het in de praktijk brengen van het voetbalbeleidsplan 

11.1 Invoering   

 

De trainers en leden van IJFC zullen onder leiding van de Technisch commissies de doelstellingen uit 
dit plan vertalen naar concrete stappen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van alle kennis en 
vaardigheden die al bij IJFC aanwezig is. We hebben met dit beleidsplan neergezet ‘wat’ we de 
komende jaren willen bereiken en nu gaan we naar ‘hoe’ we dat gaan doen. 

 

11.2 Vereisten voor een succesvolle invoering 

 

Een technisch voetbalbeleidsplan dat goed functioneert heeft pas na enkele jaren duidelijk zichtbare 
opbrengsten. Hiervoor is continuïteit van het grootste belang. Om de continuïteit en uitvoering van het 
technisch beleid zoals vastgelegd in het jeugdplan te waarborgen, zal de organisatie binnen IJFC aan 
een aantal voorwaarden moeten voldoen. 
  
De TC jeugd zal in staat moeten worden gesteld om de uitvoering van het technisch beleid door 
trainers en begeleiders te coördineren, controleren en eventueel corrigeren. Hiervoor dient onder 
andere het periodieke overleg met de trainers, waar we verder over de inhoud spreken en handvatten 
aan de trainers en begeleiders aanbieden om het technisch beleid uit voeren. Het inzicht van vooral 
het technisch kader is hierbij cruciaal. IJFC moet blijven investeren in scholing en begeleiding van 
trainers en leiders. Dit kan zowel intern als extern gebeuren door middel van (korte) cursussen of 
themabijeenkomsten.  
 
Daarnaast zullen nieuwe (selectie)trainers en leiders direct door de TC of een ander daartoe 
aangewezen jeugdkaderlid worden meegenomen in het plan en zal deze zich aan het beleid moeten 
committeren. Het technisch voetbalbeleidsplan wordt tijdens de overlegmomenten (bijeenkomsten van 
trainers, ouderavonden, etc.) steeds als uitgangspunt genomen en levend gehouden. 
 
Het succes is grotendeels afhankelijk van het accepteren van en handelen naar de uitgangspunten 
van dit plan. Belangrijk is ook dat men elkaar positief benadert c.q. aanspreekt indien er van dit 
technische beleidsplan wordt afgeweken. Op deze manier kunnen wij met zijn allen de technische en 
mentale ontwikkeling van de jeugd- en seniorenspelers verbeteren.  

11.3 Tenslotte  

  

Dit technisch beleidsplan is een “levend” document, geschreven door de technische commissies jeugd 
en senioren en goedgekeurd door het bestuur. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven 
zal het beleidsplan worden aangepast. Het is derhalve aan verandering onderhevig en om deze reden 
is er bewust geen einddatum aan gekoppeld.  

 

 

“Voetbal van en voor iedereen’’ 
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 Bijlagen 

12.1 Bijlage A: Taken Technische commissies Jeugd & Senioren 

 
Algemeen:  

- Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid 
- Verantwoordelijk voor het opstellen van het voetbaltechnisch beleid 
- Bestuurlijk aanspreekpunt voor de technische commissies van senioren- en jeugd 
- Houdt zich op de hoogte van de technische ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging 
- Treedt op als aanspreekpunt voor de KNVB inzake technisch gerelateerde aangelegenheden 

en in het kader van de RAC-overeenkomst met FC Utrecht 
- Beslist mee met al de zaken die in het bestuur worden besproken 
- Is de contactpersoon voor de voorzitters van de Technische Commissie Jeugd en Senioren 
 

Taken voorzitter Technische commissie senioren: 
- Voorzitter en aanspreekpunt van de Technische commissie senioren 
- Zorgt voor de invulling van de Technische commissie senioren  
- Geeft directe leiding aan de Technische commissie senioren en is  
- Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de Technische commissie senioren 
- Organiseert en leidt vergaderingen van de Technische sommissie senioren.  (+/- 5 per jaar)  
- Voert periodiek technisch overleg met de voorzitter Technische commissie jeugd en 

bestuurslid TC 
 
Taken Technisch commissie senioren: 

- Onderhoudt contact met de hoofdtrainer, (selectie-)trainers en leiders van de seniorenteams 
- Opvang, communicatie en plaatsing nieuwe leden selectie- en niet selectieteams 
- Begeleidt i.s.m. de Technische commissie jeugd de overgang en indeling van O19 junioren 

naar de senioren (selectie of niet selectie)  
- Is verantwoordelijk voor het selectiebeleid, samenstellen van de selecties en de interne 

scouting bij de senioren 
- Geeft leiding aan de hoofdtrainer en overige trainers van de selectieteams. 
- Voor wat betreft de betaalde functies binnen de seniorenafdeling maakt de commissie een 

voorstel voor de aanstelling van Hoofdtrainer en selectietrainers naar het bestuur 
- Zorgt voor goede materialen en kleding 

 
Taken voorzitter technische commissie jeugd: 

- Voorzitter en aanspreekpunt van de Technische commissie jeugd 
- Zorgt voor de invulling van de Technische commissie jeugd 
- Geeft directe leiding aan de Technische commissie jeugd en is eindverantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken van de Technisch commissie jeugd 
- Organiseert en leidt periodiek vergaderingen van de Technische commissie jeugd (+/- 1x per 

5 à 6 weken) 
- Voert periodiek technisch overleg met de voorzitter Technische commissie senioren en 

bestuurslid TC 
- Voor wat betreft de jeugdafdeling maakt de commissie een voorstel voor de aanstelling van 

selectietrainers naar het bestuur 
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Taken Technische commissie jeugd: 
- Geeft leiding aan en begeleidt jeugdtrainers en leiders van selectie en niet-selectie teams. 
- Ondersteunt de trainers en leiders met de uitvoering van het jeugdbeleidsplan. 
- Communiceert tijdig de teamindelingen voor het nieuwe seizoen en zorgt voor de verdeling 

van de spelerspassen 
- Is verantwoordelijk voor de teamindelingen, klasse-indelingen, het selectiebeleid en de interne 

scouting 
- Doet voorstellen voor de aanstelling van trainers binnen de jeugd, zowel voor selectie- als 

recreatieve teams   
- Onderhoudt periodiek contact met de trainer en begeleiders. 
- Zorgt voor opvang van, communicatie met en plaatsing van nieuwe leden.  
- Begeleidt i.s.m. de Technische commissie senioren de overgang van O19 naar de senioren 

(selectie of recreatief)  
- Organiseert periodiek bijeenkomsten voor trainers en/of leiders  
- Voert gesprekken met ouders, spelers en/of trainers bij problemen en/of vragen. 
- Begeleidt het meedoen aan het spelregelbewijs van O17-junioren 
- Zorgt voor goede materialen en kleding 
- Organiseert thuistoernooien (Hoge Hoed, jeugdtoernooien in het voorjaar en Kersttoernooi)  
- Vertegenwoordigt IJFC op Verenigingsmarkt en Sportfair (i.s.m. Combinatiefunctionaris) 
- Overlegt periodiek met, adviseert en/of ondersteunt waar mogelijk de combinatiefunctionaris 

van IJFC 
 
Taken functie/rol teamleider c.q. begeleider jeugd:  
De leider houdt zich specifiek bezig met de organisatie en praktische zaken rondom het team/elftal en 
is hierbij nadrukkelijk niet actief betrokken met voetbaltechnische handelingen zoals het bespreken 
van de tactiek maken van de opstelling en coaching tijdens de wedstrijden. Dit is slechts 
voorbehouden aan de (assistent) trainer.  
 

- Staat achter het beleidsplan van IJFC 
- Is contactpersoon voor het wedstrijdsecretariaat 
-     Is begeleider van het team voor, tijdens en na de wedstrijden 
-     Draagt zorg voor de afhandeling van het digitale wedstrijdformulier bij beker- en 

competitiewedstrijden 
-     Is verantwoordelijk voor het materiaal en kleding (indien van toepassing) voor, tijdens en na 

de wedstrijd 
-     Is verantwoordelijk voor de begeleiding van de scheidsrechter rondom wedstrijden 
-     Organiseert oefenwedstrijden en inschrijvingen voor toernooien 
-     Is het primaire aanspreekpunt voor de trainer(s) en spelers (en bij de jeugd ouders) 
- Conformeert zich aan de normen en waarden van IJFC 
- Organiseert activiteiten voor het team 
- Organiseert een informatieve ouderavond aan het begin van het seizoen  
- Wijst ouders aan voor bezetting van de commissiekamer, verzoeken tot verplaatsen van 

wedstrijden etc. 
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12.2 Bijlage B: Taken trainers en aangrenzende functies 

 
Algemeen 
De selectietrainers van IJFC zijn verantwoordelijk voor het hun elftal. De trainers voeren het beleid uit 
zoals omschreven in het beleidsplan van IJFC. De aanstelling van deze trainers wordt in breed 
overleg gedaan, waarbij de Technische commissie het bestuur adviseert. 
 
Hoofdtrainer Senioren 
De hoofdtrainer van IJFC is primair verantwoordelijk voor het eerste elftal. De hoofdtrainer voert het 
beleid uit zoals omschreven in het beleidsplan van IJFC. De aanstelling van de hoofdtrainer van de A-
selectie senioren wordt in breed overleg gedaan, waarbij de Technische Commissie het bestuur van 
de vereniging adviseert.  
 

- Staat achter het beleidsplan van IJFC 
- Conformeert zich aan de normen en waarden van IJFC 
- Is in het bezit van tenminste diploma UEFA B 
- Is een teambuilder 
- Werkt graag met eigen jeugd  
- Kan middels een goede discipline in- en buiten het veld het team optimaal laten presteren. 
- Heeft ruime ervaring in het zelfstandig trainen en coachen van een 1e elftal 
- Weet spelers op enthousiaste wijze te motiveren en beter te maken 
- Is in staat om gedurende een wedstrijd deze te analyseren en via juiste coaching positief te 

beïnvloeden 
- Communiceert op correcte wijze met spelers, leiders, collega trainers, TC en het bestuur 
- Geeft gevarieerde oefenstof, zoveel mogelijk gericht op wedstrijdsituaties 
- Baseert de manier van voetballen op de visie en de ambities van IJFC 
- Is op zaterdag in principe aanwezig bij bij de JO19 jeugd en/of B-selectie senioren 
- Adviseert en informeert Technische commissie over de ontwikkeling van spelers 
- Toont betrokkenheid en draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding 

 
Trainer B-selectie Senioren 

- Staat achter het beleidsplan van IJFC 
- Conformeert zich aan de normen en waarden van IJFC 
- Is in het bezit van minimaal diploma TC 3 
- Is een teambuilder 
- Werkt graag met eigen jeugd  
- Kan middels een goede discipline in- en buiten het veld het team optimaal laten presteren 
- Weet spelers op enthousiaste wijze te motiveren en beter te maken 
- Is in staat om gedurende een wedstrijd deze te analyseren en via juiste coaching te 

beïnvloeden 
- Communiceert op juiste wijze met spelers, leiders, collega trainers, Technische commissie en 

het bestuur 
- Geeft gevarieerde oefenstof, zoveel mogelijk gericht op wedstrijdsituaties 
- Baseert de manier van voetballen op de visie en ambities van IJFC 
- Adviseert en informeert de Hoofdtrainer en Technische commissie over de ontwikkeling van 

individuele spelers 
- Is zich bewust van de ondergeschikte rol aan de A-selectie 
- Leidt spelers op voor de A-selectie. 
- Is zoveel mogelijk aanwezig bij wedstrijden van het 1e elftal en O19 jeugd. 

 
Assistent-trainer A-selectie Senioren 
De assistent-trainer werkt onder verantwoording en ten dienste van de hoofdtrainer. 

- Staat achter het beleidsplan van IJFC 
- Conformeert zich aan de normen en waarden van IJFC 
- In het bezit van minimaal diploma UEFA C of bereid om deze opleiding te volgen 
- Heeft ervaring met selectievoetbal 
- Werkt graag met eigen jeugd 
- Is een teambuilder 
- Is aanspreekpunt tussen trainer, spelers en leiders 
- Weet spelers op enthousiaste wijze te motiveren en beter te maken 
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- Is in staat om een gedeelte van de training zelfstandig uit te voeren en spelers te coachen. 
- Communiceert op juiste wijze met spelers, leiders collega trainers, Technische commissie en 

het bestuur 
- Is behalve bij de A-selectie zoveel mogelijk aanwezig bij wedstrijden van O19 jeugd en B-

selectie senioren 
- Baseert de manier van voetballen op de visie en het bereiken van de ambities van IJFC 
- Adviseert en informeert de Technische commissie over de ontwikkeling van spelers 

 
Keeperstrainer A selectie  
De keeperstrainer werkt onder verantwoording en ten dienste van de hoofdtrainer. De keeperstrainer 
is verantwoordelijk voor de training van de keepers van de A – selectie, mogelijk aangevuld met de 
keeper van de JO19: 
 

- Staat achter het beleidsplan van IJFC 
- Conformeert zich aan de normen en waarden van IJFC 
- Verzorgt de warming up van de keeper(s) voor de wedstrijden 
- Observeert/ analyseert de keepers tijdens trainingen en wedstrijden 
- Communiceert met de keepers. 
- Heeft periodiek overleg met de hoofdtrainer, keeperstrainer van de jeugd en de Technische 

commissie 
- Communiceert op juiste wijze met spelers, leiders collega trainers, Technische commissie en 

het bestuur 
- Is behalve bij de A-selectie zoveel mogelijk aanwezig bij wedstrijden van O19 jeugd en B-

selectie senioren 
 
Teammanager eerste elftal heren senioren 
De taken zijn heel divers. De teammanager draagt er zorg voor dat alle randvoorwaarden goed zijn 
verzorgd, zodat de spelers zich optimaal kunnen focussen en de trainer wordt ontlast. De 
teammanager is bij voorkeur iemand met een voetbalachtergrond, die fungeert als de spin in het web 
van alle activiteiten rondom het eerste elftal. Hij zorgt ervoor dat de hoofdtrainer, de assistent-trainer, 
de medische staf en de selectiespelers zich volledig op het trainen en en spelen van wedstrijden 
kunnen richten en alle bijkomende zaken erom heen effectief geregeld zijn.  

- Onderhoudt contact met het bestuur en de technische commissie over randvoorwaardelijke 
zaken binnen de selectie en bespreekt eventuele verbeteringen van de organisatie rondom 
het eerste elftal 

- Organiseert de randzaken rond de wedstrijden, zoals het invullen van het 
digitale wedstrijdformulier en het regelen van het vervoer 

- Fungeert als het aanspreekpunt voor de tegenstander en de scheidsrechter 
- Plant in overleg met de trainers oefenwedstrijden, zo veel mogelijk aan de hand van een 

jaarplanning 
- Fungeert als aanspreekpunt met betrekking tot algemene zaken rond trainingen en 

wedstrijden voor wedstrijdsecretaris en andere directbetrokkenen 
- Zorgt voor tijdige beschikbaarheid van trainings-en wedstrijdkleding spelers  
- Bespreekt de mogelijkheden van eventuele vervanging van kleding met het bestuur  
- Organiseert teambuilding-activiteiten gedurende het seizoen naast trainingen en wedstrijden 
- Begeleidt, via de juiste kanalen, de wensen en vragen vanuit de staf en spelers.  
- Ondersteunt de staf en spelers bij voorkomende praktische zaken 
- Beoordeelt zonder waardeoordeel conflicten en/of discussies en schakelt tussen de 

verschillende doelgroepen (vertrouwenspersoon) 
 
Keepers coördinator jeugd 
Deze is verantwoordelijk voor de keeperstrainingen van de jeugdkeepers vanaf O11 tot en met O19: 

- Staat achter het beleidsplan van IJFC 
- Conformeert zich aan de normen en waarden van IJFC. 
- Traint en ontwikkelt keepers 
- Observeert/ analyseert de keepers tijdens trainingen en wedstrijden. 
- Communiceert met de keepers. 
- Heeft periodiek overleg met de keeperstrainer van de A-selectie senioren en deTechnische 

commissie. 
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Trainers jeugdselectie teams 
De trainers van IJFC zijn verantwoordelijk voor het aan hun toebedeelde elftal. De trainer is op 
zijn/haar beurt verantwoording verschuldigd aan de coördinator van desbetreffende leeftijdscategorie. 

- Staat achter het beleidsplan van IJFC 
- Conformeert zich aan de normen en waarden van IJFC. 
- Beschikt over tactisch inzicht 
- Is didactisch onderlegd  
- Is flexibel ingesteld 
- Bevordert de teamgeest 
- Bezit organisatorisch vermogen 
- Handhaaft de discipline binnen zijn team   
- Legt een actieve en creatieve instelling aan de dag 
- Weet spelers op enthousiaste wijze te motiveren en beter te maken 
- Coacht positief tijdens de wedstrijd 
- Is in staat om gedurende een wedstrijd deze te analyseren en via juiste coaching te 

beïnvloeden 
- Draagt zorg voor de afhandeling van het digitale wedstrijdformulier bij beker- en 

competitiewedstrijden (bij afwezigheid van een leider) 
- Beschikt over communicatieve vaardigheden, communiceert op juiste wijze met spelers, 

leiders, collega trainers en TC 
- Geeft gevarieerde oefenstof, zoveel mogelijk gericht op wedstrijdsituaties 
- Adviseert en informeert de Technische commissie over de ontwikkeling van spelers 

 
Vóór de start van de eerste trainingen worden alle leden van het team door de trainer geïnformeerd 
over het nieuwe seizoen en de aanvang van de eerste training. De trainer is verantwoordelijk voor de 
individuele ontwikkeling van spelers, maar ook van het team en de uitvoering van het beleid.  Ook 
adviseert hij de Technisch Commissie over het selectiebeleid.  
 
Trainers jeugd recreatieve teams 
De trainers van IJFC zijn verantwoordelijk voor het aan hun toebedeelde elftal. De trainer is op 
zijn/haar beurt verantwoording verschuldigd aan de trainer van het selectieteam van de 
desbetreffende leeftijdscategorie. 

- Acceptatie beleidsplan IJFC 
- Conformeert zich aan de normen en waarden van IJFC. 
- Is zich bewust van de ondergeschikte rol aan de hogere selectieteams 
- Adviseert en informeert de hoofdtrainer over de ontwikkeling van spelers 
- Flexibel ingesteld 
- Didactisch onderlegd  
- Bevordert de teamgeest 
- Bezit organisatorisch vermogen 
- Handhaaft de discipline binnen zijn team   
- Legt een actieve en creatieve instelling aan de dag 
- Weet spelers op enthousiaste wijze te motiveren en beter te maken 
- Positief coachen tijdens de wedstrijd 
- Is in staat om gedurende een wedstrijd deze te analyseren en via juiste coaching te 

beïnvloeden 
- Draagt zorg voor de afhandeling van het digitale wedstrijdformulier bij beker- en 

competitiewedstrijden (bij afwezigheid van een leider) 
- Communicatief vaardigheden, communiceert op juiste wijze met spelers, leiders, collega 

trainers, TC 
- Geeft gevarieerde oefenstof, zoveel mogelijk gericht op wedstrijdsituaties 
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12.3 Bijlage C: Doelstellingen per leeftijdscategorie 

 
IJffies (O7 en O6) 
Op de woensdagmiddag en de zaterdagochtend zijn er activiteiten voor de jongste spelers van IJFC. 
Deze activiteiten zullen bestaan uit het spelen van 2x2 en 4x4 en voetbaltrainingen die worden 
gegeven volgens de KNVB Methode i.c.m. techniektrainingen. 
 
Elke warming-up voor de training is eigenlijk direct het begin van de echte training. Het is dus een 
eerste oefening met de bal. Er wordt niets zonder bal gedaan door de spelers. Bij de trainingen 
worden de groepjes niet groter gemaakt dan 8 spelers per trainer, om zo de individuele aandacht te 
garanderen. Tijdens de trainingen zal voornamelijk de technische vaardigheid centraal staan. De 
trainingsinhoud bestaat grotendeels uit oefen en spelvormen waarin de spelers veel balcontacten 
zullen krijgen.  
 
Algemene doelstellingen: 

- Het plezier in voetballen krijgen, behouden en vergroten. 
- Het ontwikkelen van het balgevoel. 
- Wennen aan het voetballen door veel met de bal te spelen. 
- Meester/baas worden over de bal. 
- Dribbelen. 
- Richtingsgevoel creëren. 
- Balsnelheid (hard of zacht schieten)/ mikken. 
- Ontwikkelen van techniek. 

 
Trainingen en wedstrijden 
De eerste technische vaardigheden moeten geoefend worden door ze regelmatig te beoefenen 
(kracht van de herhaling): 
 

- Passen met binnenkant van de voet. 
- Dribbelen. 
- Drijven (versnellen bij het dribbelen) 
- Aannemen van de bal. 
- Meenemen van de bal. 
- Schieten. 
- Kappen/draaien. 
- Controleren. 

 
Behalve tijdens techniektrainingen en spelvormen komen deze oefenvormen voor in het spelletje 4:4. 
Dit moet dan ook veel gespeeld worden in deze leeftijdsgroep. Er moeten tijdens deze vormen veel 
doelpunten gemaakt kunnen worden. De doelen moeten dus lekker groot zijn en het is van belang dat 
de trainer niet als speler meedoet.  
 
08 en 09 
Kinderen op deze leeftijd moeten spelen. Al spelende leert men. Deze kinderen zijn visueel ingesteld. 
En kunnen nog niet zo goed luisteren. Je moet dus heel veel laten zien en laten ervaren. Ze kunnen 
zich nog slecht concentreren, dus weinig praten, maar heel veel laten doen!! Plezier hebben in het 
voetballen is op deze leeftijd het belangrijkste. Je trainingen spannend maken en gebruik van fantasie 
geeft extra beleving. Zorg dat deze kinderen zich veilig voelen in het groepje, biedt veel structuur, 
regelmaat en wees positief. Langzamerhand moeten deze kinderen leren om zich aan de regels te 
houden, zowel in als buiten het veld. Daar moet je ze ook op corrigeren. 
 
Algemene doelstellingen 

- Het plezier in voetballen krijgen, behouden en vergroten. 
- Het ontwikkelen van het balgevoel. 
- Wennen aan het voetballen door veel met de bal te spelen. 
- Meester/baas worden over de bal. 
- Richtingsgevoel creëren. 
- Balsnelheid (hard of zacht schieten)/ mikken. 
- Ontwikkelen van techniek. 
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- Iedere speler moet ervaring opdoen met keepen en als er echte interesse is, zal dat vooral in 
de O11/ O10 pupillen blijken. 

- Bal is het doel en niet slechts een middel. 
 
Technisch 
Baas worden over de bal, bewegingservaring met de bal opdoen en voetbalhandelingen met de bal 
zijn belangrijk in deze fase. Het is van belang dat er veel balcontacten plaatsvinden tijdens de 
trainingen. Dit wordt bereikt door het aanbieden van eenvoudige & uitdagende spelvormen en 
partijspelen met kleine aantallen. De oefeningen moeten daarnaast veel herhalingen bevatten om het 
gewenste resultaat te behalen. Het toekennen van scores/punten aan het goed uitvoeren van de 
bedoelde voetbalvaardigheid draagt bij aan een optimaal trainingsresultaat. 
 
Fysiek 
Spelenderwijs kennis laten maken met algemene grondvormen van beweging: lopen, springen, 
huppelen, etc. Ook hier geldt: veel met de bal werken. 
 
Tactisch 
Aanleren van de belangrijkste spelregels in het voetbal (corner, in dribbelen, vrije trap, etc.). 
Begripsvorming op gang brengen uitgaande van de basisdoelen van voetbal, doelpunt 
maken/voorkomen. 
 
Mentaal 
Leren functioneren in een groep en leren omgaan met de spelregels en anderen (tegenstander, 
scheidsrechter, elftalleider, etc.).  

- Na afloop van trainingen gezamenlijk de spullen opruimen (in spelvorm). Inzet (bal afpakken, 
helpen etc.)  

- Trainer en medespelers helpen (opruimen, schoonhouden etc.) 
- Leren te verliezen en winnen, fair-Play 

 
O11 en O10 
Op deze leeftijd worden de kinderen al veel zelfstandiger. Je mag ook meer van ze eisen op het 
gebied van luisteren, concentratie en een taak of oefening volbrengen. Ze worden zich bewust van het 
groepsproces en je kan ze hier ook op aanspreken. Ze kunnen steeds beter gaan samenspelen en 
samenwerken. Natuurlijk blijft het plezier voorop staan maar het leerproces gaat een belangrijke plaats 
innemen. Het ontwikkelen doen ze door heel veel herhaling, veel voordoen en met voldoende 
weerstand werken. 
 
Algemene doelstellingen: 

- Het plezier in het voetballen vergroten. 
- Het verder ontwikkelen van het balgevoel. 
- Het verbeteren van de technische vaardigheden. 
- Ontwikkelen van het spelinzicht door middel van het spelen van simpele voetbalsituaties. 
- Passen met binnenkant van de voet. 
- Drijven (grotere snelheid maken bij dribbelen) 
- Individuele balvaardigheid/traptechniek 
- Duel 1:1. 
- Spelregels bijbrengen 

 
Technisch 
Spelenderwijs aanleren van techniek met technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, 
dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.). Ook hier is het weer belangrijk dat er vooral vanuit 
spelvormen met waarin veel balcontacten voorkomen wordt gewerkt (kleine partijen). De oefeningen 
moeten daarnaast veel herhalingen bevatten om het gewenste resultaat te behalen. Door het 
toekennen van scores/punten aan het goed uitvoeren van de bedoelde voetbalvaardigheid draagt bij 
aan een optimaal trainingsresultaat. 
 
Fysiek 
Spelenderwijs scholen van algemene beweeglijkheid, uitvoeren in spel- en wedstrijdvorm. Ook hier 
geldt, veel met de bal werken. 
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Tactisch 
Drang naar individueel spel niet aantasten. Bij tactische vorming alleen uitgaan van basisdoelen 
(doelpunten maken/voorkomen). Aandacht blijven schenken aan belangrijkste spelregels (corner, in 
dribbelen, vrije trap, etc.). 
 
Mentaal 
Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te bereiken. Na afloop van trainingen 
gezamenlijk de spullen opruimen (spelvorm). 
 
O12 
Op deze leeftijd leren kinderen veel en snel. Ze zijn ook gemotiveerd om te leren. Ze gaan het 
voetbalspelletje steeds beter begrijpen. Naast het technische aspect gaat het tactisch vermogen zich 
langzaam ontwikkelen. Uitleggen waarom je, wanneer en aan welke kant je moet spelen of lopen! 
Kinderen zijn prestatiegericht op deze leeftijd en daar kun je dankbaar gebruik van maken. Echter 
oppassen dat dit niet negatief doorwerkt in de groep omdat kinderen in deze levensfase nog sterk 
individueel prestatief denken. Daarom is aandacht voor het teamproces in deze leeftijdsfase ook heel 
belangrijk. Kinderen kunnen op deze leeftijd zich goed aan regels houden, maar hebben de neiging 
om de regels te overschrijden. Ze vragen zelf om daar op gecorrigeerd te worden. Ze zijn niet moe te 
krijgen!! Je kunt conditioneel veel van ze verlangen.  
 
Op deze leeftijd verandert er naast het voetballen veel voor de kinderen. Andere school, andere 
vriendjes, begin puberteit. Allerlei factoren die kinderen onzeker kunnen maken. Dit dien je niet te 
onderschatten, aandacht op het sociale/ emotionele vlak is dan als trainer/ coach dan ook meer dan 
gewenst bij deze doelgroep. Je ziet op deze leeftijd veel individuele verschillen ontstaan wat betreft 
interesses, vaardigheden, motivatie etc. Ook kan het per periode verschillen hoe iemand is. Met 
andere woorden, er is weinig stabiliteit.  
 
Belangrijk is dat de trainer aan de ene kant rustig, inlevend en begripsvol is, aan de andere kant dien 
je structuur en discipline aan te brengen in de training, dit biedt duidelijkheid en vastigheid. Hierdoor 
creëer je een veilig (sport) klimaat waarbij een ieder zich geaccepteerd en welkom voelt. Je zal wel 
moeten uitleggen waarom je op de training dat gedrag verwacht. Je zult spelers regelmatig op hun 
gedrag dienen te corrigeren. De kracht zit hem vaak in de herhaling. 

 

Algemene doelstellingen 

- Het plezier in voetbal vergroten. 
- Het verder ontwikkelen van het balgevoel, het beheersen van de bal. 
- Het verbeteren van de technische vaardigheden. 
- Ontwikkelen van het spelinzicht door middel van het spelen van simpele voetbalsituaties. 
- Het verbeteren van het samenspel. 

 
Technisch 
Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen (aan-en meenemen, 
trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.).  In eenvoudige oefenvormen, individueel en met 
partner. Voordoen is essentieel. Techniek leren toepassen door kleine partijvormen. De oefeningen 
moeten daarnaast veel herhalingen bevatten om het gewenste resultaat te behalen. Door het 
toekennen van scores / punten aan het goed uitvoeren van de bedoelde voetbalvaardigheid draagt dit 
bij aan een optimaal trainingsresultaat. 
                
Fysiek 
Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-rustverhouding (partij afgewisseld met 
oefenvormen als “rust”) Géén conditionele vorm zonder bal! 
 
Tactisch 
Aanleren van algemene tactische principes. Aandacht voor posities en taken: niet te plaatsgebonden 
laten ontwikkelen (niet te snel specialiseren). In wedstrijden niet te veel opdrachten meegeven. 
 
Mentaal  
Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te bereiken na afloop van trainingen 
gezamenlijk de spullen opruimen. 
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O11 en O12- pupillen  
8-tallen op bijna ½ veld. Uitgangspunt teamorganisatie is de dubbele ruit: 
 
 

 
 
 
O13  
Op deze leeftijd leren kinderen veel en snel. Ze zijn ook gemotiveerd om te leren. Ze gaan het 
voetbalspelletje steeds beter begrijpen. Het is in het begin wel een grote overgang naar het grote veld. 
Naast het technische aspect, gaat het tactische zich langzaam ontwikkelen.  Uitleggen waarom en 
wanneer je welke kant op moet spelen of lopen! Kinderen zijn prestatiegericht op deze leeftijd en daar 
kun je dankbaar gebruik van maken. Echter oppassen dat dit niet negatief doorwerkt in de groep 
omdat een O13 nog sterk individueel prestatief denkt. Daarom is aandacht voor het team in deze 
leeftijdsfase ook heel belangrijk. Kinderen zich kunnen op deze leeftijd goed aan regels houden, maar 
hebben de neiging om de regels te overschrijden. Ze vragen zelf om daar op gecorrigeerd te worden. 
Ze zijn niet moe te krijgen!! Je kunt conditioneel veel van ze vragen.  
 
Op deze leeftijd verandert er ook veel voor kinderen. Andere school, andere vriendjes, begin puberteit. 
Allerlei factoren die kinderen onzeker kunnen maken. Dit moet je niet onderschatten, ook al hebben ze 
een grote mond!! Je ziet op deze leeftijd veel individuele verschillen ontstaan wat betreft interesse, 
vaardigheid, motivatie etc. Ook kan het per periode verschillen hoe iemand is. Met andere woorden, er 
is weinig stabiliteit. Belangrijk is dat de trainer aan de ene kant rustig, inlevend en begripsvol is, aan 
de andere kant dien je in de training duidelijkheid en discipline aan te brengen, zodanig dat iedereen 
zich daar veilig bij voelt. Je zal wel moeten uitleggen waarom je op de training dat gedrag verwacht. Je 
zal spelers vaak op hun gedrag moeten corrigeren. 
 
Algemene doelstellingen 

- Het plezier in voetbal vergroten. 
- Het verder ontwikkelen van het balgevoel, het beheersen van de bal. 
- Het verbeteren van de technische vaardigheden. 
- Ontwikkelen van het spelinzicht door middel van het spelen van simpele voetbalsituaties. 
- Het verbeteren van het samenspel (spelen op balbezit)  
- Periodiseren (cyclus van 6 weken, waarbij de nadruk wordt gelegd op een wedstrijdsituatie, 

bijv. omschakeling van balbezit naar balverlies, etc.) 
 

Technisch 
Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen (aan- en meenemen, 
trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) in eenvoudige oefenvormen, individueel en met 
partner. Voordoen is essentieel. Techniek leren toepassen door kleine partijvormen. De oefeningen 
moeten daarnaast veel herhalingen bevatten om het gewenste resultaat te behalen. Door het 
toekennen van scores / punten aan het goed uitvoeren van de bedoelde voetbalvaardigheid draagt bij 
aan een optimaal trainingsresultaat. 
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Fysiek 
Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-rustverhouding (partij afgewisseld met 
oefenvormen als “rust”). Géén conditionele vorming zonder bal. 
 
Tactisch 
Aanleren van algemene tactische principes en het leren van 'buitenspel'. Aandacht voor posities en 
taken; niet te plaatsgebonden laten ontwikkelen (niet te snel specialiseren). In wedstrijden niet te veel 
opdrachten meegeven. Wennen aan het “grote” veld.  
 
Mentaal 
Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te bereiken. Na afloop van trainingen 
gezamenlijk de spullen opruimen. 
 
O13 tot en met O19  
Vanaf nu speelt men in 11-tallen en op een heel veld. Het uitgangspunt is hierbij de teamorganisatie 
1-4-3-3. Dit is het meest eenvoudig te coachen en te controleren. Niet elke wedstrijd hoeft op dezelfde 
manier gevoetbald te worden, maar dit is de meest overzichtelijke teamorganisatie waarbij de spelers 
evenredig over het veld verdeeld zijn. Bij overgang naar een nieuw team is de teamorganisatie een 
van de constante factoren. 

 
In O19-1, O17-1 en O15-1 kan er incidenteel in een andere teamorganisatie worden gespeeld als 
hierdoor de kans op winnen wordt vergroot en om te leren spelen in een andere formatie. De exacte 
invulling van de 1-4-3-3 of teamorganisatie (punt naar voren, naar achteren, opkomende backs, 
inschuivende centrale verdediger, diepgaande halfspeler) bepaalt de desbetreffende trainer-coach in 
overleg met zijn leeftijd-coördinator van de TC jeugd. Hij heeft het best zicht op de individuele 
kwaliteiten per speler en kan zodoende zijn spelers het best een bepaalde rol toedichten. 

 
 
O15 en O14  
Op deze leeftijd verandert er veel voor kinderen. Het begin van de puberteit. Allerlei factoren die 
kinderen onzeker kunnen maken. Dit moet je niet onderschatten, ook al hebben ze een grote mond! 
Je ziet op deze leeftijd veel individuele verschillen ontstaan wat betreft interesse, vaardigheid, 
motivatie etc. ook kan het per periode verschillen hoe iemand is. Met andere woorden, er is weinig 
stabiliteit. Belangrijk is dat de trainer aan de ene kant rustig, inlevend en begripsvol is, aan de andere 
kant in de training zoveel duidelijkheid en discipline vraagt dat iedereen zich daar veilig bij voelt. Je zal 
wel moeten uitleggen waarom je op de training dat gedrag verwacht. Je zal spelers vaak op hun 
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gedrag moeten corrigeren. Bij O15 kunnen er groeiblessures ontstaan, doordat ze flink groeien. In 
deze periode kan iemand ook met een vormcrisis te maken krijgen. De groep is voor deze kinderen 
erg belangrijk, dus moet je spelers positief benaderen. In de voetbalontwikkeling gaat het tactische 
een steeds belangrijke plaats innemen. Op deze leeftijd wordt de plaats waar men kan spelen ook 
steeds duidelijker, waardoor je steeds specifieker plaatsgebonden kan gaan trainen. 
 
Algemene doelstellingen 
De wedstrijd wordt als middel gebruikt voor het verder ontwikkelen van inzicht en het herkennen van 
spelbedoeling en algemene uitgangspunten in de drie hoofdmomenten van het voetbal. Bij balbezit 
staat centraal: de uitgewerkte teamfuncties bij opbouwen, aanvallen en scoren. Bij balbezit tegenpartij 
staat centraal: storen, afschermen opbouw tegenstander, vastzetten, afjagen en knijpen. Tot en met 
O13 wordt er voornamelijk op techniek getraind en daarom is het voor de O15 en O14 erg belangrijk 
dat zij zichzelf ervan bewust worden dat voetbal voornamelijk met het hoofd wordt gespeeld. De 
onderlinge communicatie is een aandachtspunt in deze fase van de ontwikkeling. De spelers moeten 
elkaar leren te coachen en ze moeten proberen om in teamverband te gaan denken. Het willen 
winnen is een belangrijk aandachtspunt tijdens deze fase van de ontwikkeling. 
 
Technisch 
Voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen (aan en meenemen, trappen, 
dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) met een grotere snelheid en hoger tempo. 
Wedstrijdvormen inbouwen. Door de puberteit doen zich grote individuele verschillen voor (individuele 
aandacht: eenvoudigere oefeningen, lager tempo). 
 
Fysiek 
Intensiteit mag toenemen t.o.v. O13, maar lichamelijke belasting moet per individu verschillen (geen 
krachttraining vanwege lengtegroei!). Conditie kweken door oefen- en spelvormen (met weerstanden) 
in estafette- en wedstrijdvorm. Aandacht voor snelheid. Weinig conditionele vorming zonder bal. Denk 
aan het karakter van de warming-up, voorkom blessures. 
 
Tactisch 
Vanuit algemene tactische principes (aanvallen is aanbieden en vrijlopen; verdedigen is dekken, man-
/ ruimtedekking, positiewisselingen) verder uitbreiden van individuele tactiek. Duidelijkheid scheppen 
over het belang van elftaltactiek en inzicht brengen in en beoefenen van de belangrijkste taken van 
linies en posities. 
 
Mentaal 
Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Opvoeden in sportmentaliteit 
(verantwoordelijkheidsgevoel, lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, prestatiebewustzijn, 
materiaalbeheer). 
 
O17 en O16 
In deze leeftijdsgroep zie je grote individuele verschillen wat betreft lengte, kracht en snelheid. 
Vergelijk maar eens de O17 en O16. Langzamerhand komen deze jongens en meisjes uit de 
pubertijd, worden ze sterker en willen ze als volwassenen gezien worden. Vaak zie je op deze leeftijd 
dat andere zaken als vriendjes en vriendinnetjes, geld, uitgaan, etc. een belangrijke rol gaan spelen 
en dat kan gepaard gaan met verminderde motivatie voor het voetballen. Het is op deze leeftijd enorm 
belangrijk dat er veel plezier en beleving is op de training. Probeer te voorkomen dat het in de groep 
een ‘survival’ wordt, maar zorg juist voor een sfeer waarin eenieder zich thuis kan voelen. 
 
Algemene doelstellingen 

- Meer aandacht voor het uitvoeren van de taak. 
- Wie is geschikt voor welke positie en taak: de speler moet zich beginnen te specialiseren. 
- De spelers moeten leren anticiperen op verschillende spelsystemen van diverse 

tegenstanders. 
- Spelers moeten leren omgaan met andere vormen van weerstand zoals de scheidsrechter, 

het publiek en de tegenstander. 
- Onderling coachen 
- Bal na-coachen 
- Periodiseren (cyclus van 6 weken waarbij de nadruk en het accent wordt gelegd op een 

wedstrijdsituatie bijv. omschakeling van balbezit naar balverlies etc... 
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Technisch 
Verder scholen van technische vaardigheden (met hogere (handelings)snelheid en weerstanden). 
Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties en via positie- en partijspelen, met technische 
accenten (o.a. snelheid, richting en effect van de bal; direct spelen; kap- en schijnbewegingen). 
 
Fysiek 
Intensiteit mag toenemen t.o.v. O15, maar lichamelijke belasting moet per individu verschillen (geen 
krachttraining vanwege lengtegroei!) Conditie kweken door oefen- en spelvormen (met weerstanden) 
in estafette- en wedstrijdvorm. Aandacht voor snelheid. Weinig conditionele vorming zonder bal. Denk 
aan het karakter van de warming-up, voorkom blessures. 
 
Tactisch 
Uitbreiden van tactische mogelijkheden (wisselend speltempo, verplaatsen van spel, achterwaarts 
spelen, numerieke meerderheid tot stand brengen). Het verder ontwikkelen van het denken in posities 
en linie. Het leren en uitdiepen van bewust gekozen spelwijzen (vooruit verdedigen, jagen, 
buitenspelval, bepaalde formatie, etc.) 
 
Mentaal 
Stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit. 
 
O19 en O18 
O19 en O18 moeten in de loop van de tijd de juiste instelling krijgen, hetgeen moet blijken uit eigen 
Initiatief, elkaar corrigeren en intrinsieke motivatie voor presteren. Op deze leeftijd wordt het van groot 
belang dat de specifieke kwaliteiten en taken die op een bepaalde positie in het systeem gevraagd 
worden, getraind worden en bewust worden gemaakt. Daarnaast is het trainen onder hoge weerstand 
(handelingssnelheid!) van groot belang. Veel trainen in de kleine ruimte. 
 
Algemene doelstellingen 

- Inzichtelijke rijping en ontwikkelen van de competitie: optimaal voorbereiden voor het 
seniorenvoetbal; 

- Leren winnen van de wedstrijd: taaktraining per positie, leren wat er in verschillende taken 
gevraagd wordt; 

- Leren om als individu en als linie in dienst van teamprestatie te spelen; 
- Spelers moeten leren omgaan met andere vormen van weerstand zoals de scheidsrechter, 

het publiek en de tegenstander. 
- Onderling coachen 
- Bal na-coachen 
- Periodiseren (cyclus van 6 weken waarbij de nadruk en het accent wordt gelegd op een 

wedstrijdsituatie, bijv. omschakeling van balbezit naar balverlies, etc.) 
 
Technisch 
Verdere vervolmaking technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, dribbelen, passen, 
koppen, afwerken, etc.) onder grotere weerstand. Het inbrengen van automatismen (blijven herhalen). 
Extra training (groep en individueel) van technische kwaliteiten benodigd voor bepaalde posities en 
linies. 
 
Fysiek 
Spelers belasten tot maximale prestatieniveau en uitgaan van voetbaleigen vormen en  
voetbalweerstanden. Gericht scholen van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen (voorbereiding op 
senioren). 
 
Tactisch 
Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in bepaalde spelsituaties als voor  
specifieke posities en linies. Bewust oefenen en analyseren van tactische mogelijkheden binnen een 
bepaalde speelwijze. 
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Mentaal 
Streven naar verbetering van team en individu door constante drang naar perfectionisme. Stimuleren 
van kritische zelfbeoordeling. Aangeven van verwachte toekomst bij senioren.  
 
De discipline en coaching rondom de wedstrijd is altijd resultaatgericht, aangezien dat straks bij de 
senioren ook het geval zal zijn. Toch moet de trainer naast aandacht voor het team zijn aandacht ook 
vestigen op de individuele ontwikkeling van de spelers. Tijdens de wedstrijd moeten de spelers hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen, bv. bij spelhervattingen. Hier dienen vooraf duidelijke afspraken te 
worden gemaakt. 
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12.4 Bijlage D: Het opleiden en begeleiden van jeugdkeepers  

De keepers vanaf de leeftijdscategorie JO11 worden uitgenodigd op de keeperstraining. De 
keepertrainingen zullen gehouden worden buiten de normale training om. Bij de keepers van de JO11 
t/m JO13 ligt tijdens de training de nadruk op de basisoefeningen bij het keepen. Hierbij moet gedacht 
worden aan:  

- Het vangen van de bal                             
- Het stompen van de bal  
- Hoe beweegt de keeper in zijn doel  
- Het leren duiken naar de bal en leren vallen 
- Spelhervattingen zoals uittrappen en uitgooien van de bal  
- Basis spelhervattingen  

Vanaf de JO13 gaat de arbeidsintensiteit van een keeper op de keeperstraining omhoog.  

Naast het herhalen van de boven vermelde basisoefeningen worden voor de JO14 t/m JO19 keepers 
(behoudens keeper JO19-1) de volgende oefeningen toegevoegd:  

- Het onderscheppen van hoge voorzetten (zowel passief als actief onder druk)  
- Het leren coachen van de medespelers  
- Zichzelf beschermen tegen de aanvallers  
- Het vergroten van de sprongkracht en fysieke conditie  
- Spel hervattingen onder druk en doeltrappen 

De keeper van de JO19-1 gaat trainen met de A-selectie senioren. 

De keepers worden geïsoleerd getraind. Geïsoleerd trainen houdt in dat keepers zonder spelers 
worden getraind. Een voordeel daarvan is dat op specifieke onderdelen getraind kan worden, zoals 
voetenwerk, vallen, traptechniek etc. Het nadeel is dat deze manier van trainen niet representatief is 
voor een wedstrijd, waarin een keeper te maken heeft met omschakelingen van balbezit-balverlies, 
medespelers en tegenstanders.  

In een ideale situatie is er een keeperstrainer per leeftijdscategorie die tijdens trainingen en 
wedstrijden aanwezig is. Op deze manier kan de keeperstrainer de warming-up begeleiden, 
vervolgens keepers met de groep laten meetrainen en aanwijzingen geven wat betreft coachen en 
andere aspecten van het keepersvak. Hierdoor is sprake van geïntegreerde keeperstraining, hetgeen 
ook ten goede komt van de spelers. Door tijdens groepstrainingen en wedstrijden aanwezig te zijn en 
te coachen kunnen bepaalde punten, zoals de omschakeling van balbezit-balverlies, verbeterd 
worden. 

De trainingen van de keepers van de volgende elftallen worden gecombineerd:  

- Onder 19 en 18. 
- Onder 17 en 16.   
- Onder 15 en 14.    
- Onder 13 en 12 en 11 

Mochten er te weinig keeperstrainers zijn, dan wordt er door de TC een nadere selectie gemaakt, 
waarbij de selectie-elftallen voorrang krijgen.  

 


