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Technisch jeugdvoetbal beleidsplan 
 Met plezier en ambitie samen voetballen op je eigen niveau
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1. Voorwoord 

Kampong Voetbal is met ruim 1.200 jeugdleden één van de grootste amateurvoetbalclubs van 
Nederland. Onze jeugdleden verdienen professionele aandacht die wij aanbieden door betrokken 
vrijwilligers en waar nodig geschoolde mensen in te zetten.  
Het jeugdplan Kampong Voetbal zorgt ervoor dat we continuïteit bieden en groei mogelijk maken 
als het gaat om de ontwikkeling van alle jeugdspelers én het jeugdkader (leiders, trainers en 
coaches) van Kampong Voetbal. 

Via een Kampong-breed gedragen plan streven we naar een eenduidige benadering van kader en 
spelers om onze doelstellingen te realiseren en de juiste randvoorwaarden te creëren. Binnen die 
benadering is er flexibiliteit om maatwerk toe te passen. Met dit jeugdplan investeren wij actief, en 
scheppen de voorwaarden voor Plezier, Ontwikkeling, Verbinding en Ambitie.  

Dit nieuwe Jeugdplan is een vervolg op het plan dat in 2018 is opgesteld. Dat plan is inmiddels niet 
meer actueel omdat door voortschrijdend inzicht sommige zaken toch anders zijn georganiseerd 
dan  het destijds is opgeschreven. We hopen met deze actuele versie weer een paar jaar vooruit te 
kunnen.  
We hebben ervoor gekozen om het jeugdplan te splitsen in twee documenten; een algemeen 
jeugdplan en een technisch jeugdplan.  
Het algemeen jeugdplan betreft alle randvoorwaarden, kort gezegd ‘alles buiten de lijnen’ en is 
opgesteld door de Jeugdcommissie van Kampong Voetbal. De Jeugdcommissie bestaat uit een 
jeugdvoorzitter en negentien meiden- en leeftijdscoördinatoren, die spelers, coaches, trainers en 
ouders vertegenwoordigen van de Benjamins uit het jaar 2017 tot en met de JO en MO19 uit het 
jaar 2003. 
Het technisch jeugdplan heeft betrekking op alles wat zich ‘binnen de lijnen’ afspeelt zoals de 
technische uitgangspunten, de organisatie, doelstellingen en oefenstof voor trainers, coaches en 
spelers per leeftijdscategorie. De visie op de technische ontwikkeling van spelers is door de 
Technische Commissie Jeugd van Kampong Voetbal uitgewerkt. Deze commissie bestaat uit het 
bestuurslid technische zaken, twee hoofden jeugdopleiding en drie technisch coördinatoren. 

Op 24 maart 2022 is tijdens online bijeenkomst de feedback opgevraagd bij ouders, trainers en 
coaches van de jeugd op het jeugdplan, deze feedback is verwerkt. Het technische plan is met 
meerdere trainers en coaches besproken. Het uiteindelijk resultaat is 23 mei 2022 door bestuur 
geaccordeerd en is zal op 24 juni 2022 aan ALV voorgelegd worden. Door dit zorgvuldige proces, 
met input uit alle gelederen verwachten wij een breed gedragen plan te hebben dat door ieder ook 
zo uitgedragen zal worden. 

Veel leesplezier en vooral veel plezier om dit op de velden in de praktijk te brengen, dank voor je 
hulp daarbij. 

Namens de Jeugdcommissie en Technische Commissie Jeugd 
Ragna Schapendonk       Kees Jongkind 
Voorzitter Jeugdcommissie      Bestuurslid Technische Zaken 
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2. Ontwikkeling jeugdvoetballers 

Kampong Voetbal schoolt jeugdspelers op het eigen niveau tot kwalitatief goede voetballers. 
Daarbij wordt veel aandacht besteed aan sociaal-maatschappelijke vorming (bijbrengen van 
normen en waarden). Voor meer informatie over de kernwaarden en de organisatie structuur bij het 
jeugdvoetbal van Kampong zie: het algemene Jeugd beleidsplan 

In de jeugd worden de technische vaardigheden van het voetballen aangeleerd. Hiervoor staat 
gedurende een 15-tal jaren een groot aantal trainingen en wedstrijden ter beschikking. De 
opleiding begint vanaf de benjamins tot het 1e jaar in de senioren. 

2.1 Uitgangspunten leren voetballen volgens Kampong 
Het doel van het voetbalspel is meer doelpunten maken dan de tegenpartij: Het ‘winnen’ staat wat 
Kampong Voetbal betreft niet in de weg van zaken als spelplezier, aanvallend of verdedigend 
spelen of het spelen op een gelijkspel. Het een sluit het andere niet uit.  
Kampong Voetbal hanteert de volgende uitgangspunten als het gaat om de persoonlijke 
ontwikkeling van jeugdspelers, zowel voor breedte- als voor selectiespelers:  

• Kampong Voetbal wil dat elke jeugdspeler, ongeacht aanleg en voetbaltechnische 
vaardigheid, plezier heeft in het voetballen. Naast een veilige sportomgeving en positief 
coachen is speeltijd daarbij erg belangrijk voor jeugdspelers. Daarom is uitgangspunt dat 
alle spelers genoeg speeltijd krijgen en dat spelers van de selectieteams vanaf O15-1 
gemiddeld een halve wedstrijd spelen op speeldagen. 

• Het doel is om de jeugdspelers op te leiden tot zo goed mogelijke voetballers die zich onder 
begeleiding op verschillende vlakken en volgens een heldere visie kunnen ontwikkelen 
(technisch, tactisch, fysiek en op persoonlijke vlak);  

• Jeugdtraining is gebaseerd op techniek, vooral in de beweging en later onder weerstand. 
Tactische en conditionele accenten en weerstand worden geleidelijk aan de techniek (en 
aan de leeftijd) toegevoegd; 

• Het streven is om keeperstraining te geven aan alle jeugdkeepers vanaf O11 pupillen; 
• Spelers ontwikkelen zich nog sterk op jonge leeftijd. Kampong Voetbal wil spelers daarom 

in de jeugd op verschillende posities laten spelen in het veld. Vanaf O13 kunnen specifieke 
kwaliteiten als uitgangspunt worden genomen voor de positie in het veld; 

• Indien fysieke en mentale eigenschappen het toelaten, speelt een ‘talent’ zo hoog mogelijk. 
Spelers mogen een jaargang overslaan mits ze al in hetzelfde spelsysteem spelen. Dus 
van O13 naar O15 mag wel (want allebei 11 tegen 11) maar O11 naar O13 niet. Leeftijd is 
vanaf de middenbouw dus niet meer bepalend; de ontwikkeling van elke speler staat 
centraal.  

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

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

• Vanaf de O13 wordt tactiek en spelsysteem steeds belangrijker. De basis is 1-4-3-3. Ook 
wel de Hollandse school genoemd. We gaan ervan uit dat iedere speler van Kampong dit 
speltype leert beheersen. De Technische Commissie Jeugd is echter geen voorstander van 
een vast opgelegd spelsysteem. De Kampong-trainer heeft de vrijheid om zijn opstelling te 
bepalen aan de hand van de kwaliteiten van de spelersgroep.   

Pagina  4

https://website.storage/Data/Kampong/RTE/Bestanden/MenuItem/295/Kampong_Voetbal_jeugd_beleidsplan_2022-2025_v20220604.pdf


  
2.2 Selectievoetbal en breedtevoetbal  
We maken binnen Kampong Voetbal onderscheid tussen selectie- en breedteteams. Iedereen kan 
daardoor op zijn of haar eigen niveau spelen.  
Bij Kampong wordt pas geselecteerd in de O8, dus op weg naar de O9. Dit doen we niet om per se 
de beste spelers bij elkaar te zetten maar juist om iedereen op zijn/haar eigen niveau te laten 
spelen. 

Bij Kampong hanteren we in de onderbouw het zogenaamde roulatiesysteem. De twee hoogste 
selectieteams bestaan uit één grote groep spelers. Bij O9 en O10 zijn dat 16 spelers en bij O11 en 
O12 zijn dat er 22. Zij vormen gedurende het seizoen in wisselende samenstellingen de eerste 
twee selectieteams. 
Dit roulatiesysteem ziet er in de praktijk zo uit: De spelers worden in vier groepen verdeeld A, B, C, 
D. Gedurende een bepaald aantal wedstrijden speelt A met B en C met D. Daarna wordt de 
formule veranderd en speelt A met C en B met D. etc. Door dit roulatiesysteem speelt iedereen 
minimaal een cyclus samen. Het streven is om er op deze manier een homogene, kwalitatief 
sterke groep van te maken. Ieder jaar wordt de selectie op kwaliteit beoordeeld en eventueel 
aangepast. Voor het selectieproces zie hoofdstuk 4


Leeftijdscategorie Aantal selectieteams per lichting Aantal selectie spelers per lichting

O8 0 0

O9 & O10 4 (2 selectie & 2 pre-selectie) 4 x 8 = 32 spelers

O11 & O12 3 (2 selectie & 1 pre-selectie) 3 x 11 = 33 spelers

O13, O14 & O15 2 2 x 15 = 30 spelers

O16, O17 & O18 1 of 2 18 of 33 spelers

O19 0 0
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Het is onze ambitie om vanaf de O13 tot en met de O18 met het eerste selectieteam op divisie-
niveau te spelen en met tweede selectieteam in de hoofdklasse. 

Waar voorheen de O19-1 het vlaggenschip was van de jeugdopleiding, is dat nu de O18-1. 
Kampong gaat mee met de landelijke tendens waarin de nadruk meer op de O18 en O23 is komen 
te liggen. De huidige filosofie van de KNVB zorgt ervoor dat de O19 minder belangrijk is geworden. 
Zie overgang naar senioren; 2.8. 

(Pre-)selectieteams trainen twee keer per week, de breedteteams één keer. Wel is het mogelijk 
voor breedteteams om vanaf de O10 een tweede trainingsmoment aan te vragen. 

2.3 Meidenvoetbal 
Het meidenvoetbal is een volwaardig onderdeel binnen Kampong Voetbal en heeft een 
gelijkwaardige positie. Elke speelster, ongeacht de leeftijd, krijgt de mogelijkheid om op haar eigen 
niveau te kunnen spelen en dit kan gemengd zijn (in een JO-team) of in een meidenteam (MO). 
Qua faciliteiten kunnen meiden beschikken over gelijkwaardige middelen. Er zijn dus eigen 
kleedruimtes voor meiden, ook als ze gemengd spelen.  
Vanuit Kampong bestaat de voorkeur dat meiden zo lang mogelijk (in ieder geval t/m de O12) 
gemengd blijven spelen, maar vanaf de O9 wordt de mogelijkheid geboden om in een MO-team te 
spelen. Voor meidenteams bestaat de mogelijkheid om mee te spelen in de meiden-competitie 
(MO) en in de jeugd-competitie (JO). Kampong geeft er de voorkeur aan dat meidenteams zeker 
tot en met de O12 meedoen in de jeugd-competities. Hierin spelen meidenteams en jongensteams 
tegen elkaar. In dat geval raden we aan om een leeftijdscategorie lager te gaan spelen. Vanaf de 
O12 gaan fysieke verschillen een grotere rol spelen en moet in overleg worden bepaald of 
ingedeeld gaat worden in een JO of MO competitie. 
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Kampong streeft ernaar om minimaal één meidenteam per geboortejaar te hebben. Indien 
mogelijk, kan in overleg met de leeftijdscoördinator en de coördinator meidenvoetbal worden 
gekeken naar het vormen van een selectie-elftal. Hierbij geldt hetzelfde selectiebeleid als voor de 
JO-lichtingen en moet sprake zijn van (minimaal) drie meidenteams binnen een lichting. 

2.4 Onderbouw Benjamins t/m O12 
Benjamins   
Deze zeer jonge jeugd bieden we de mogelijkheid om vooral spelenderwijs en vrijblijvend de 
eerste beginselen van het spel onder de knie te krijgen zonder opdrachten of taken. Zij moeten 
vooral heel veel met de bal bezig zijn in partijvorm. Spelplezier staat voorop – hier wordt de basis 
gelegd voor het enthousiasme voor voetbal.  
In het kader van een goede opleiding en “gelijke kansen voor iedereen” biedt Kampong Voetbal 
het ICT trainingsprogramma aan, ontwikkeld door de ervaren voetbaltrainer André Sleurink, met 
ervaring bij nationale en internationale profclubs. Het is een trainingsmethodiek door middel 
waarvan jonge kinderen spelenderwijs kennismaken met voetbal. Tevens voorziet de 
trainingsmethodiek erin om ouders op te leiden, zie punt 3.2, waardoor elke speler dezelfde 
training krijgt. Een mooie start met gelijke kansen voor iedereen.  

Lichting O8-O10 
In de O8-O10 wordt op een kwart veld gespeeld met 6 tegen 6 (inclusief een keeper). Ontwikkelen 
en spelvreugde staan centraal in deze leeftijdscategorie, en komen boven prestatie (“winnen”). Om 
een brede groep te ontwikkelen hanteren we de volgende aanpak: 
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* Team 1/2 speelt volgens een roulatiesysteem. Binnen dit systeem wordt de groep van 16 spelers 
ingedeeld in 4 gelijkwaardige groepen. De samenstelling van de teams rouleert om de 4 
wedstrijden. Middels het roulatiesysteem ontwikkelen we een brede groep van spelers. 
Zie punt 2.2 voor uitwerking van het roulatiesysteem. 
** De circuittraining is een trainingscurriculum, die net als bij de oudste benjamins is gebaseerd op 
de ICT training. Het curriculum is erop gericht om: 

• Kinderen veel te laten bewegen; veel activiteiten met de bal, alleen en samen met een 
ander;  

• Kinderen te laten wennen aan de bal; medespeler en tegenstander via kleine partijspelen; 
• Ervoor te zorgen dat meerdere trainers alle spelers kunnen beoordelen. 

De circuittraining wordt centraal georganiseerd door coördinatoren in samenwerking met Kampong 
jeugdtrainers en team begeleiders/ ouders.  
Doordat elke speler (selectie en breedte) dezelfde circuittraining krijgt, van dezelfde trainers, wordt 
het principe van “gelijke kansen voor iedere speler” gestimuleerd. 

Lichting O11 en O12 
In de O11/O12 wordt op een half veld gespeeld met 8 tegen 8 (inclusief een keeper). 
Ontwikkelen en spelvreugde staan centraal in deze leeftijdscategorie, en komen boven prestatie 
(“winnen”). 

  O8 O9 O10 

Selectieteams  Geen selectie  Team 1/2 (16 spelers)*  
Team 3 (8 spelers)  
Team 4 (8 spelers) 

Team 1/2(16 spelers)*  
Team 3 (8 spelers)  
Team 4 (8 spelers)  

Breedteteams  Aantal teams is 
afhankelijk van de 
grootte van de 
lichting.  
Teams van 8 spelers. 

Aantal teams is 
afhankelijk van de 
grootte van de lichting.  
Teams van 8 spelers.  

Aantal teams is 
afhankelijk van de 
grootte van de lichting.  
Teams van 8 spelers.  

Speelwijze  Elke speler speelt op 
elke positie, incl. 
keeper 

Elke speler speelt op 
elke positie, incl. 
keeper 

Elke speler speelt op elke 
positie, incl. keeper  

Training selectie  1x circuittraining  1x eigen training  
1x circuittraining** 

1x eigen training  
1x circuittraining**  

Training breedte  1x circuittraining  1x circuittraining  1x circuittraining  
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* Team 1/2 speelt volgens een roulatiesysteem. Binnen dit systeem wordt de groep van 22 spelers 
ingedeeld in 4 gelijkwaardige groepen. De samenstelling van de teams rouleert om een vast aantal 
wedstrijden. Middels het roulatiesysteem ontwikkelen we een brede groep van spelers. 
Zie punt 2.2 voor uitwerking van het roulatiesysteem. 

** De trainingen richten zich op: 
• Motorisch leren  
• Veel op techniek trainen  
• Veel balcontact  
• Veel spel- en wedstrijdvormen  
• Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen 

De Voetbalacademie 
De Kampong Voetbalacademie verzorgt tegen betaling een extra programma voor alle benjamins t/
m O13. Dit wordt uitgevoerd door Ubuntu, waarmee Kampong Voetbal een 
samenwerkingsverband heeft. 
Of het nu gaat om trainingen, voetbalkampen in de vakanties of opleidingen, dit geldt voor 
keepers, veldspelers, breedteteam- en selectiespelers. Doel is altijd: plezier en ontwikkeling 
mogelijk maken en stimuleren.  
De extra trainingen worden gegeven op vrijdagmiddag door beginnende Kampong-trainers onder 
leiding van een ervaren veldtrainer. Op die manier borgen we de cultuur van Kampong en stellen 
we onze leden in staat om bij gelegenheid iets bij te verdienen als bijvoorbeeld leider van een 
vakantiekamp, of trainer tijdens de techniek-training. Bovendien werven we daarmee nieuw kader 
waaronder trainers. Ook komt het de integratie van de diverse leeftijdsgroepen ten goede. Er wordt 
voor de trainingen van de academie een extra bijdrage gevraagd. 

2.5 Middenbouw O13 t/m O15 
Lichting O13 en O14 
In deze leeftijdsgroep wordt gespeeld op een heel veld met 11 tegen 11. Dit is qua ontwikkeling 
een belangrijke leeftijdsgroep, omdat hier een versnelling van de fysieke en mentale vorming 
plaatsvindt. Tactische zaken gaan op een groot veld een belangrijkere plaats innemen evenals 
fysieke conditie en standaardsituaties (vrije trappen, hoekschoppen, doeltrappen). Naast de 

 O11 O12 

Selectieteams Team 1/2 (22 spelers)*  
Team 3 (11 spelers) 

Team 1/2 (22 spelers)*  
Team 3 (11 spelers)  

Breedteteams Aantal teams is afhankelijk van de 
grootte van de lichting.  
Teams van 11 spelers. 

Aantal teams is afhankelijk van de 
grootte van de lichting.  
Teams van 11 spelers.  

Speelwijze Er wordt gericht op 2 linies per speler 
en een vaste keeper. 

Er wordt gericht op 2 linies per 
speler en een vaste keeper.  

Training selectie 2x eigen training** 2x eigen training**  

Training breedte 1x eigen training 1x eigen training  
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basisvaardigheden zal veel aandacht aan positiespel worden besteed. De spelers worden positie- 
en taak bewuster gemaakt.  

Lichting O15  
In deze leeftijdsgroep komen zaken aan de orde als eigen verantwoordelijkheid, leren kennen van 
het groepsbelang en het zelf nadenken over bepaalde situaties. Er is veel aandacht voor tactisch 
inzicht, zoals positiespel en elkaars taken overnemen.  

De spelers leren beseffen dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun ontwikkeling. 
Trainers moeten corrigerend optreden waar nodig, gericht op de motivatie van de individuele 
speler. 

Jaargang Spelvorm Trainingsbehoeften Mentale behoeften

O13 en O14 11 tegen 11, 
heel veld

• Technische vorming 
onder weerstand, dus in 
wedstrijdsituaties  

• Veel positie- en 
partijspelen  

• Veel spel- en 
standaardsituaties 
trainen 

• Sportief omgaan met 
verlies 

• Accepteren van 
wedstrijdleiding  

• Accepteren van 
instructies en correcties 
van trainers/leiders  

Jaargang Spelvorm Trainingsbehoeften Mentale behoeften

O15 11 tegen 11, 
heel veld

• Technische 
vaardigheden trainen 
onder weerstand  

• Aandacht voor 
handelingssnelheid  

• Oefenen op 
spelhervattingen  

• Eigen 
verantwoordelijkheid en 
zelfvertrouwen 
stimuleren 

• Taakgericht kunnen 
spelen  

• Accepteren van 
positieve kritiek  
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2.6 bovenbouw O16 t/m O19  
Waar de focus bij de jongere leeftijdsgroepen ligt op de tactische en technische aspecten van het 
voetbal, komt in de bovenbouw de nadruk meer te liggen op het resultaat en elkaar beter maken. 
Wat is er, naast goed kunnen voetballen, nog meer nodig om een wedstrijd te kunnen winnen.  

Lichting O16 en O17 
De spelers hebben de technische en tactische vaardigheden onder de knie.  
Het coachen van medespelers, het lezen van tegenstanders, en de eigen rol in het team krijgen 
meer aandacht.  



Lichting O18 en O19 
De spelers zijn klaar om op een volwassen manier met verschillende situaties om te gaan. 
Ze zijn zich bewust dat ze qua instelling en vaardigheden het uithangbord zijn van de 
jeugdopleiding, en handelen hier ook naar. 
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Spelen als een team

Oefenen van wedstrijd- en standaard situaties. 
Lezen van de wedstrijd en de tegenstander. 

Kritisch zijn naar jezelf en je medespelers, en 
coachen op een positieve manier. 

Sportief gedrag binnen en buiten het veld. 

Presteren als een team

Wedstrijdgericht trainen 
Optimaal kunnen presteren (fysiek en mentaal). 

Inzicht in eigen kunnen, en denken in het 
teambelang. 

Winnaarsmentaliteit.



2.7 Het lenen van spelers in midden- en bovenbouw  
Als een selectieteam in de midden- of bovenbouw spelers tekort komt, mag dat worden aangevuld 
met spelers uit andere teams tot een totaal van 14 spelers. Voor het 'lenen' gelden de volgende 
regels: 

• Hooguit twee spelers uit hetzelfde team 
• Als de geleende speler daardoor niet met z'n eigen team kan meedoen, krijgt hij/zij 

gegarandeerd 30 minuten speeltijd 
• Een eerste selectieteam leent spelers uit het tweede selectieteam van dezelfde jaargang. 

Mocht er geen tweede selectieteam zijn in dezelfde jaargang dan wordt een speler uit het 
eerste selectieteam van een jaargang jonger uitgenodigd. Voorbeeld: JO15-1 komt een 
speler tekort. Eerst wordt gezocht naar een speler uit JO15-2 en als dit geen selectieteam 
is, wordt een speler meegevraagd uit de JO14-1 

• Een tweede selectieteam leent bij voorkeur spelers uit breedteteams van dezelfde jaargang 
• Dit alles gebeurt in goed overleg tussen de trainers van de desbetreffende teams. Mochten 

zij er onderling niet uitkomen, dan neemt HJO midden- en bovenbouw een beslissing 

2.8 overgang van jeugd naar senioren  
De overgang naar het seniorenvoetbal is voor jeugdspelers een grote stap. Om de landing in het 
volwassen voetbal te verzachten heeft Kampong besloten om mee te doen aan de Onder 23 
competitie, die in het seizoen ‘20- ‘21 van start is gegaan. In de O23-1 kunnen jonge talenten 
rijpen om later de sprong te wagen naar misschien wel het eerste elftal (K1).  
Ons streven is om per lichting minimaal een speler af te leveren die goed genoeg is voor K1. Er 
zijn verschillende routes die bewandeld kunnen worden. De meest voor de hand liggende is:  

• Na de O18-1 verhuist de speler naar de O23 selectie 
• Vanuit de O23-1 kan hij zich in de kijker spelen bij de trainers van K1 & K2 
• Spelers die zijn opgevallen trainen en spelen af en toe mee met K2 
• Als de progressie zich doorzet in K2 kan de speler worden opgenomen in de selectie van 

Kampong 1. 

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingsgevallen. Het is theoretisch denkbaar dat een groot talent in 
één keer de sprong maakt vanuit O18-1 naar het eerste. Dit proces wordt vanuit de jeugd begeleid 
door de HJO midden- en bovenbouw. Hij schuift aan bij het technisch overleg dat iedere maand 
plaats vindt. Hierbij zijn ook de trainers van K1, K2, O23-1, O18-1 en O17-1 aanwezig. Op deze 
manier houdt het technisch kader elkaar goed op de hoogte van de ontwikkelingen van de 
Kampong-talenten en vindt er een soepelere overgang plaats richting het seniorenvoetbal. 
Spelers in breedteteams gaan vanuit O17 via O19 naar de senioren. 
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3. Ontwikkeling Jeugdtrainers  

Om te zorgen voor continuïteit en kwaliteit in de opleiding van onze jeugdspelers, is het belangrijk 
dat ze door goed opgeleide trainers worden begeleid. Selectieteams worden per definitie niet 
getraind door ouders van de desbetreffende selectiespelers, zodat de schijn van partijdigheid 
wordt vermeden. Voor breedteteams geldt deze regel niet. Bij die teams wordt de inzet van ouders 
juist toegejuicht.   
Trainers van selectieteams staan maximaal twee jaar achtereen voor dezelfde groep.  

3.1 Werving nieuwe jeugdkaderleden 
Jeugdleden wordt gevraagd zich in te zetten en te helpen bij de opleiding van de jongste jeugd 
(onderbouw, middenbouw en de circuittraining). Minimum leeftijd voor jeugdtrainers is 15 jaar. 
Richtlijn is dat zij minimaal 4 jaar ouder zijn dan de spelers die zij begeleiden. Het doel is om 
trainers voor een langere tijd aan de club te binden. Jonge trainers krijgen bij Kampong Voetbal de 
kans zich te ontwikkelen, door het volgen van (interne) cursussen en opleidingen.  
Kampong Voetbal werkt zoveel mogelijk met intern opgeleide trainers. Daarnaast worden waar 
nodig externe trainers geworven. Ook in dat geval is het doel om deze trainers voor langere tijd 
aan de club te binden, om de continuïteit van de aangeboden begeleiding te borgen en de 
Kampongcultuur te bewaren.  
Ook wordt aan de ouders van jeugdleden gevraagd of zij rol van trainer/begeleider kunnen 
vervullen bij Kampong. Wij bieden hen daarbij alle beschikbare kennis en ondersteuning aan.  
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3.2 Interne en externe opleidingsactiviteiten 
Er zijn heldere afspraken over het niveau dat een trainer moet hebben om een bepaald team te 
mogen begeleiden.  

Bij de Benjamins wordt de training gegeven door ouders. Aan het begin van het seizoen worden 
vier instructie avonden georganiseerd om de ouders de basisbeginselen van de ICT methode uit te 
leggen. Dit gebeurt door de HJO onderbouw. Hierna zijn de ouders in staat goede trainingen te 
geven. De oefenstof wordt wekelijks door de HJO verspreid onder de ouders. Middels filmpjes en 
PDF’s weet men precies wat de bedoeling is. Op deze manier krijgen alle kinderen dezelfde 
trainingen.  
De opleiding van trainers is als volgt georganiseerd:  

Meelopen 
Om ervaring op te doen met de begeleiding van jeugdteams, circuittraining en voor verschillende 
andere evenementen zetten we jonge spelers uit de eigen Kampongjeugd in. Zij kunnen op deze 
manier de eerste ervaring opdoen met het begeleiden van spelers. Als zij zich verder willen 
ontwikkelen als trainer, juicht Kampong Voetbal dat als vereniging toe en biedt zij daar ruimte toe. 
Zodra de Benjamins vanaf maart beginnen met hun ‘Champions League’, assisteren spelers uit 
O12 op woensdagmiddag bij de wedstrijden. Ze begeleiden in tweetallen een eigen team. Dit doen 
ze onder leiding van de leeftijdscoördinatoren.  

Voor de circuittraining van alle teams O8 t/m O10 op woensdagmiddag rekruteren we spelers uit 
de middenbouw als stationtrainer. Deze trainer blijft bij een bepaalde oefening staan om de spelers 
daarbij te helpen. De teams en hun begeleiders/ouders lopen in een uur langs vier verschillende 
stations. 
Zowel trainers als begeleiders/ouders krijgen aan het begin van het seizoen scholing tijdens een 
aantal instructieavonden. De ICT-oefeningen voor de circuittraining worden wekelijks via de 
coördinator(en) verspreid.  

Leeftijdscategorie Gevolgde opleiding

Top- en selectieteams Breedteteams

O19 Junioren ≥ O23: JVTC + Pass

O17 en O18 Gewenst TC2, minimaal TC3 Junioren ≥ O21: JVTC + Pass

O15 en O16 Minimaal TC3 Junioren ≥ O19: JVTC + Pass

O14 1 & 2:  Gewenst TC3 / Minimaal 
Juniorentrainer

Junioren ≥ O19: JVTC + Pass

O13 1 & 2: Gewenst TC3 / Minimaal 
Juniorentrainer

Junioren ≥ O18: JVTC + Pass

O11 en O12 1: Minimaal Pupillentrainer 
2 & 3: JVTC + Pass

Circuit: ouders, pupillen ≥ O16 
Coördinator: Pupillentrainer

O8, O9 en O10 Gewenst Pupillentrainer (of in 
opleiding) / Minimaal JVTC

Circuit: ouders, pupillen ≥ O13 
Coördinator: Pupillentrainer
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PASS cursus (Personal Athletic Social Skills) 
Kampong organiseert in samenwerking met Ubuntu jaarlijks de PASS cursussen.  

• Middels de PASS Play opleiding leren beginnende trainers van Kampong hoe zij een 
training en wedstrijd op een positieve manier laten verlopen en hoe ze een goede sfeer in 
het team kunnen creëren. (2 avonden) 

• Tijdens de PASS Advanced opleiding leren gevorderde trainers van Kampong een 
teamcultuur op te bouwen. Verder wordt hen bijgebracht hoe ze veelzijdig bewegen in de 
praktijk kunnen brengen en hoe ze het beste uit een teamspeler kunnen halen. (4 avonden) 

Externe opleiding KNVB 
Als de trainer zich nog verder wil ontwikkelen, kan hij of zij in aanmerking komen voor de reguliere 
externe opleidingen bij de KNVB. Daar kunnen de opleidingen Pupillentrainer, JVTC , 
Juniorentrainer, UEFA C, UEFA B en UEFA A worden gevolgd. Vanaf een bepaald bedrag aan 
opleiding werkt Kampong Voetbal met een scholingsovereenkomst. Dat wil zeggen dat Kampong 
de cursus betaalt onder de voorwaarde dat de trainer -zodra deze het diploma op zak heeft - nog 
een aantal jaar aan Kampong verbonden blijft.  

Externe cursussen FC Utrecht 
Kampong en FC Utrecht zijn partnerclubs. FC Utrecht organiseert ieder seizoen deelstages en 
seminars met uiteenlopende thema’s. Trainers en begeleiders van Kampong kunnen daar 
kosteloos aan meedoen. Via de technische- en leeftijdscoördinatoren worden alle jeugdtrainers 
ruim op tijd op de hoogte gebracht van het programma.   

3.3 Vrijwilligersvergoeding 
Trainers krijgen een vergoeding conform het vergoedingenbeleid van Kampong Voetbal. Dit geldt 
niet voor ouders die training geven aan het team van hun kind. De vergoeding is maximaal de 
toegestane belastingvrije vrijwilligersvergoeding. De hoogte van de vergoeding is afgestemd op 
ervaring, leeftijd, diploma’s en het soort team. 
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4. Selectiebeleid  

4.1 de selectieprocedure 
Selecteren vraagt bij verschillende leeftijdscategorieën om een andere invulling. Kampong Voetbal 
maakt bij de selectieprocedure daarom onderscheid tussen spelers van verschillende leeftijden. 
We selecteren vanaf O9. Op basis van de beoordelingscriteria worden jeugdvoetballers ingedeeld 
in selectieteams en breedteteams. Uitgangspunt is dat jongens en meisjes in de jeugd gemengd 
kunnen blijven spelen. De mogelijkheid bestaat ook om te kiezen voor een meisjesteam, als dat er 
is. 

Beoordeling op meerdere momenten (O8 t/m O12) 
Alle spelers worden gedurende het hele seizoen op regelmatige basis beoordeeld. Hiervoor 
organiseert de hoofdtrainer samen met de leeftijdscoördinator een aantal keer per seizoen 
wedstrijden in toernooivorm (4x4). Dit geldt voor de breedteteams (tijdens de circuittraining op 
woensdag) en voor de selectieteams (tijdens hun gezamenlijke training). De Technische 
Commissie Jeugd kan worden ingeschakeld om mee te kijken.  

Als spelers uit de breedteteams opvallen door hun prestaties tijdens de toernooien, tijdens 
wedstrijden of op de beoordelingsformulieren wordt de Technische Commissie Jeugd ingeschakeld 
om deze spelers te bekijken. Bij een positief advies, kan de hoofdtrainer deze spelers uitnodigen 
om mee te doen aan de wedstrijdvormen voor de selectieteams. Het meetrainen geeft nog geen 
garantie op een plek in dit team in het nieuwe seizoen. De onderlinge wedstrijden gelden alleen 
voor de leeftijdscategorieën O8 t/m O12.  

Bij de O8 worden de trainers in december door de technisch coördinator onderbouw en 
leeftijdscoördinator in detail geïnformeerd over het selectiebeleid, de selectiecriteria en waar ze op 
moeten letten. In december/januari vult de trainer een beoordelingsformulier in. 

Beoordelingsformulier (O8 t/m O15) 
Kampong Voetbal heeft een digitaal beoordelingsformulier. In dit beoordelingsformulier zijn 
verschillende selectiecriteria opgenomen die gaan over technische kwaliteiten, maar ook over 
motivatie en inzet. Voorbeelden daarvan zijn: leeftijd, lichaamsbouw, links/rechts/tweebenig, 
technische vaardigheden, handelingssnelheid, wedstrijdmentaliteit, tactische vaardigheid en 
algeheel gedrag/mentaliteit. Bij het laatste criterium kun je denken aan sociaal-emotionele 
ontwikkeling, trainings- en wedstrijdopkomst en gedrag binnen en buiten het veld. De criteria zijn 
voor jongens en meisjes gelijk. 

Het beoordelingsformulier wordt halverwege het seizoen digitaal door de leeftijdscoördinatoren aan 
alle trainers binnen de leeftijdsgroepen verstuurd en door de trainers ingevuld (december/januari). 
De trainers beoordelen de kwaliteiten van de spelers op de verschillende criteria van 1 (laag) t/m 5 
(hoog). Het ingevulde formulier wordt door de trainers bij de hoofdtrainer binnen vier weken na 
toezending aangeleverd. Op dit formulier worden bij de breedteteams de twee beste spelers 
aangemerkt. Bij de selectieteams worden de twee bovenste en de twee onderste spelers 
aangemerkt. De evaluatie door de eigen trainer(s) weegt in de selectieprocedure dus mee.  

Een duo van hoofdtrainers zal samen de formulieren beoordelen alsook de aangemerkte spelers 
bekijken (vier-ogen-principe). Zij mogen hierbij delegeren en samenwerken met andere trainers. 
Desgewenst kan Technische Commissie Jeugd ook hierbij assisteren.   
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Intern meetrainen (O8 t/m O19) 
Het kan voorkomen dat een hoofdtrainer spelers vraagt om mee te trainen bij een selectieteam. 
Het gaat hier bij de pupillen om spelers die opvallen tijdens de reguliere wedstrijden, op basis van 
de beoordelingsformulieren en die door de Technische Commissie Jeugd zijn bekeken. Bij de 
junioren komt dit vaak via onderling contact tussen trainers tot stand in overleg met de HJO. Ook 
hier biedt het meetrainen bij een hoger team geen garantie op een plek in het nieuwe seizoen.  

Bij voorkeur vindt het moment plaats op de eerste training van de week, zodat de teams op de 
afsluitende training (voor de wedstrijd) in hun eigen samenstelling kunnen trainen. Afhankelijk van 
de ‘aanwas’ (spelers die mogelijk in aanmerking komen voor een stap hogerop) traint er in totaal 
een groep van 4-8 spelers mee in tweetallen (per training).  

Om goede doorstroom binnen de leeftijdsgroep te bevorderen wordt er (meestal) als volgt 
doorgeschoven: een speler van het tweede selectieteam traint mee het eerste selectieteam, terwijl 
er een speler vanuit een breedteteam of vanuit een lagere leeftijdscategorie meetraint met het 
tweede selectieteam. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat een talentvolle speler uit een 
breedteteam direct aansluit bij het eerste team. De afweging is dan aan de betreffende 
hoofdtrainer van de leeftijdsgroep in overleg met de HJO.   

Als het voor de ontwikkeling van de speler van belang is dat hij of zij tijdens het seizoen 
doorstoomt naar een ander team dan zal dit na overleg tussen de betreffende trainers, speler, 
ouders en HJO gebeuren.  

Voortgangsgesprekken selectieteams (O13 t/m O19) 
Om vroegtijdig te signaleren hoe spelers in een top- of selectieteam zich ontwikkelen zijn er 
voortgangsgesprekken. De trainer houdt deze bij voorkeur halverwege en tenminste eenmaal per 
seizoen met al zijn spelers. Het is de keuze van de trainer of hij dit met iedere speler afzonderlijk of 
in groepjes doet.  

Wedstrijden selectieteams (O13 t/m O19) 
Voor deze leeftijdscategorie geldt een iets andere selectieprocedure. De trainer van een 
selectieteam kan per seizoen maximaal drie wedstrijden laten spelen om spelers binnen en buiten 
Kampong te beoordelen. De spelers die worden opgeroepen voor deze wedstrijden, hebben geen 
garantie dat zij in dit team komen. 

De oefenwedstrijden vormen, samen met de doorschuiftrainingen, de eindfase van de 
selectieprocedure. De trainers krijgen op deze manier de mogelijkheid om spelers uit hun eigen 
team te vergelijken met potentiële nieuwkomers vanuit een ander team en te kijken wat de ideale 
samenstelling is voor het team.  

Instroom spelers van buitenaf 
Als spelers van buiten Kampong zich aanmelden kunnen zij deelnemen aan de hierboven 
genoemde selectieprocedure voor de verschillende leeftijdscategorieën. Het aantal externe 
instromers is echter beperkt en aan strikte regels gebonden. Zie daarvoor § 4.2. 

Voordelen procedure  
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 
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van spelers en spelplezier. Daarnaast is het daardoor mogelijk om de teamindelingen sneller 
bekend te maken, namelijk in de eerste week van juni. 

Samenstelling selectieteams 
De selectieteams worden samengesteld door de trainers en vastgesteld door de Technische 
Commissie Jeugd op basis van de uitkomsten van de hierboven genoemde wedstrijden/
toernooien, beoordelingsformulieren en/of het meetrainen met een hoger team. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de HJO’s. 

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 top- of selectieteam. Het “jo-jo effect” is onwenselijk en moet bij 
alle jeugd zoveel mogelijk voorkomen worden door overleg met jaarlagen over de jaren heen.  

Een speler van een selectieteam mag geen jaargang overslaan als dat leidt tot het spelen van een 
andere spelvorm. Zo is bijvoorbeeld een directe overgang van O11 naar O13, waarbij O12 en de 
overgang van half naar heel veld overgeslagen wordt, niet toegestaan. 

Spelers die vanuit een selectieteam naar een breedteteam gaan, hebben de mogelijkheid te kiezen 
in welk breedteteam zij ingedeeld willen worden. Deze keuze heeft prioriteit boven indeling vanaf 
de wachtlijst en onderlinge doorstroming tussen breedteteams. 
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Voor selectieteams t/m O15 kunnen ouders schriftelijk of per mail een verzoek doen om uitleg over 
de indeling. Zij kunnen daarna uitgenodigd worden voor een eenmalig gesprek met de Technische 
Commissie Jeugd.  

Indeling breedteteams 
De leeftijdscoördinator deelt de breedteteams in. Sociale voorkeur speelt hierbij wel een rol. Zowel 
de spelers zelf als ouders/verzorgers kunnen deze voorkeuren vanaf 1 april in het lopende seizoen 
aangeven bij de leeftijdscoördinator.  

Voor meisjes geldt dat zij vanaf 1 april kunnen aangeven of ze in een meisjesteam willen spelen of 
dat ze in een gemengd team willen voetballen. De leeftijdscoördinator houdt hier dan rekening mee 
bij de indeling voor het nieuwe seizoen.  

In de breedteteams wordt niet door-geselecteerd op kwaliteit. De samenstelling van het team zal 
op basis van sociale cohesie plaatsvinden. De trainers worden bij deze beslissing betrokken. De 
indeling van de breedteteams wordt door de leeftijdscoördinator gecommuniceerd.  

In voorkomende gevallen waarin bovenstaand selectiebeleid niet voorziet, beslist het bestuur.  

4.2 Zij- instroom 
Het uitgangspunt is dat Kampong Voetbal open staat voor iedereen die bij Kampong Voetbal wil 
komen voetballen en zich conformeert aan de gedragsregels die we bij Kampong Voetbal hanteren 
(de Kampongcultuur). Uiteraard is dit streven ook afhankelijk van onder andere veldcapaciteit.  
Voor instroom vanaf de wachtlijst, dus ook als een speler bij een andere club vandaan komt, zijn bij 
Kampong Voetbal de volgende voorrangscriteria opgesteld:  

• Om minimaal 1 meidenteam per leeftijdscategorie te kunnen handhaven, zullen meisjes in 
de benjamins en onderbouw voorrang krijgen;  

• De speler die zich aanmeldt heeft al familie bij Kampong (vader/moeder/broertje/zusje). Dit 
kan ook bij hockey, tennis, etcetera zijn; 

• De speler of ouder/verzorger van de jeugdspeler heeft aangegeven vrijwilligerswerk te 
willen doen voor de club. Bij plaatsing wordt dit dan ook meteen concreet gemaakt; 

• De datum van aanmelding, (= de dag waarop alle formulieren inclusief getekende 
machtiging in bezit van de club zijn).  

Eerste selectieteam  
Daarnaast is er in voorkomende gevallen sprake van dat spelers rechtstreeks willen instromen in 
het eerste selectieteam. Belangrijk is hierbij dat Kampong zelf niet actief spelers van andere clubs 
haalt (en niet betaalt). De speler heeft zelf Kampong benaderd om in het eerste selectieteam te 
komen spelen. Dit kan alleen met voorrang (buiten de wachtlijst om) als de speler in aanmerking 
komt voor dit specifieke eerste team. Bij de overige teams is dit niet van toepassing. Aanmeldingen 
sluiten dan achteraan aan op de wachtlijst.  

Als spelers worden geplaatst, draaien ze vanaf dat moment mee als volwaardig lid van Kampong 
Voetbal en dus ook in de reguliere selectiemomenten die er bij Kampong Voetbal zijn.  

Criteria die gelden bij zij- instroom voor eerste selectieteams: 
1. Het beleid is dat tot JO13-1 maximaal één zij-instromer per seizoen wordt toegevoegd en 

vanaf O13 maximaal twee zij-instromers. Uitzonderingen moeten met een solide 
onderbouwing ter goedkeuring langs de HJO. Deze neemt uiteindelijk een besluit in overleg 
met Technische Commissie Jeugd.  
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2. De jeugdspeler die zich meldt voor een jaargang jonger dan O13, moet aantoonbaar 
behoren tot de beste 5 in het eerste selectieteam. Als dit niet zo is,  kan hij/ zij zich 
aanmelden voor reguliere instroom, mogelijk via de wachtlijst, in een breedteteam. 

3. Jeugdspelers die zich melden voor jaargang O13 of ouder, moeten aantoonbaar behoren 
tot de basisopstelling van het betreffende selectieteam. Als dit niet zo is, kan hij/ zij zich 
aanmelden voor reguliere instroom, mogelijk via de wachtlijst, in een breedteteam. 

4. Bij zij-instroom in het eerste selectieteam geldt het 4-ogen principe: de hoofdtrainer van het 
betreffende team bepaalt de technische vaardigheden van de speler die zich aanmeldt en 
een lid van de Technische Commissie kijkt mee. Zij-instromers trainen altijd eerst meerdere 
keren mee met het betreffende selectieteam.  

5. Mocht de speler in kwestie voldoen aan de gewenste criteria, volgt er een gesprek met de 
HJO en een lid van de Technische Commissie Jeugd. Dit gesprek gaat enerzijds over 
voetbaltechnische zaken en anderzijds over de normen en waarden die gelden bij 
Kampong Voetbal. Als naar aanleiding van dit gesprek wordt geconcludeerd dat de speler 
in kwestie bij de vereniging past, wordt hij/zij toegevoegd aan het eerste selectieteam. 

4.3 Scouting door profclubs  
Het komt geregeld voor dat een jeugdspeler van Kampong de aandacht trekt van scouts van een 
Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Die speler kan dan worden uitgenodigd voor een 
trainingsstage. Daar zijn door de KNVB strikte regels aan verbonden. Een scout mag bijvoorbeeld 
nooit direct ouders of spelers benaderen. Dat moet altijd via de club gaan. Bovendien heeft 
Kampong een partnerovereenkomst met FC Utrecht. Daarom hebben we met FC Utrecht een 
duidelijke richtlijn opgesteld om aan alle regels en afspraken te voldoen:  

• BVO meldt zich met een uitnodiging voor een speler van Kampong bij het bestuurslid 
technische zaken (BTZ); 

• BTZ moet die uitnodiging binnen 7 dagen doorzetten naar de ouders; 
• In de tussentijd wordt FC Utrecht op de hoogte gebracht; 
• Als FC Utrecht ook geïnteresseerd is in dezelfde speler geven zij dat aan bij BTZ en sturen 

ook een uitnodiging naar de desbetreffende ouders; 
• Ouders kiezen zelf of ze en met wie ze in zee gaan;   
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