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Samenvatting in hoofdpunten: 
   

• Bij v.v. Lekvogels gaan we met respect met elkaar (respect en Fairplay) 
 

• Je kan bij v.v. Lekvogels vanaf 4 jaar komen trainen 
 

• Elk kind telt! 
 

• We willen meer meidenteams! 
 

• Teams worden ingedeeld op basis van leeftijd van de spelers 
 

• Persoonlijke ontwikkeling staat boven resultaat 
 

• Lekvogels stelt jeugdtrainers in de gelegenheid een diploma pupillen- of 
juniorentrainer te behalen en stelt hiervoor voorwaarden op 
 

• Lekvogels biedt intern de mogelijkheid om de cursus ‘train de trainer’ te volgen  
 

• Trainers maken gebruik van de VTON coach- en trainingsapp 
 

• Vanaf de O11 wordt er 2x in de week getraind 
 

• Jeugdspelers worden verplicht om het jeugdscheidsrechters diploma te behalen 
 

• Jeugdspelers worden ingezet als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden 
 

• Lekvogels betrekt ouders en communiceert tijdig en helder over ontwikkeling en 
bedoelingen 
 

• Lekvogels is een lerende organisatie en is gericht op voortdurende verbetering 
 

• Meer actieve / verplichte (?)  betrokkenheid bij bepaalde vrijwilligerstaken vanuit 
ouders/verzorgers van jeugdleden 
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jeugdbeleidsplan 2020-2024 v.v. Lekvogels.  
Dit plan is een vervanging/update van de eerste versie, welke is gemaakt in 2007.  
 
Dit jeugdbeleidsplan is een leidraad voor het kader, spelers en ouders en dient ter ondersteuning 
van de door hen uit te voeren taken en verwachtingen. In dit plan worden ook de taken van de 
jeugdcommissie beschreven. Dit geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden binnen de 
commissie. 
 
We hebben op dit moment een actieve jeugdafdeling waarin er in iedere leeftijdscategorie O7 t/m 
O19 een elftal deelneemt aan de competitie. Verder is er 1 meisjesteam actief in de competitie. 
Er is ook een kabouterteam wat op zaterdagmorgen traint. Leeftijd 4 en 5 jarigen.  
In het vervolg van dit document wordt met jeugd bedoeld jongens en meisjes. 
 
Behalve voetballen worden er diverse terugkerende activiteiten georganiseerd. Enkele hiervan zijn 
de open jeugd voetbaldag, mix toernooi in de zaal tijdens nieuwjaarsreceptie, mix toernooi in de 
zaal tijdens de winterstop, mix toernooi tijdens de familiedag. Er is een 2 jaarlijkse reis naar 
Hereford (Engeland) voor een aantal teams en de pupil van de week tijdens thuiswedstrijden van 
het 1e elftal. Verder worden er tijdens het seizoen tal van leuke activiteiten vanuit de activiteiten 
commissie georganiseerd. Denk hierbij aan: Bingo’s, FIFA toernooi, Sinterklaas, bazaars, etc. 
 
Het jeugdbeleidsplan van Lekvogels is een levend document. Dit houdt in dat er altijd 
aanpassingen en uitbereidingen mogelijk zijn. Wijzigingen in organisatie en standpunten zullen 
moeten leiden tot aanpassing van het jeugdplan om dit actueel te houden.   
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2. Organisatiestructuur v.v. Lekvogels 
 
2.1 Algemene beschrijving van de club 
 
v.v. Lekvogels is opgericht op 12 juni 1945 en speelt op het Sportcomplex ”Het Bosch ” aan de 
Nieuwe Rijksweg 8 te Lexmond. Op dit complex wordt sinds 1971 gespeeld en thans gedeeld met 
nog 10 andere verenigingen welke allen deel uitmaken van de Sportstichting Lexmond. 
 
v.v. Lekvogels heeft de beschikking over een prachtige accommodatie: 2 voetbalvelden en een 
apart trainingsveld. De 2 voetbalvelden zijn beide voorzien zijn van een overdekte tribune. Eén 
veld heeft kunstgras en een lichtinstallatie waardoor er ook lichtwedstrijden gespeeld kunnen 
worden. Er is een bestuurskamer voor de afdeling voetbal en er zijn 10 vaste kleedlokalen. Alle 
ruimtes zijn voorzien van verwarming en douches. 
 
 
2.2 Beschrijving van de organisatie 
 
Lekvogels heeft een hoofdbestuur van 7 personen.  
Naast het bestuur zijn er verschillende commissies actief, waaronder de jeugdcommissie,  
sponsorcommissie (Vrienden van Lekvogels) en een activiteitencommissie.   
 
Bestuur:  
De vereniging wordt bestuurd door het hoofdbestuur van v.v. Lekvogels. Dit hoofdbestuur is 
verantwoordelijk voor de gehele vereniging en bewaakt tevens de uniformiteit en samenhang 
binnen de geledingen. In het hoofdbestuur is er een bestuurslid verantwoordelijk voor de 
jeugdafdeling. Dit bestuurslid zal tevens als voorzitter in de jeugdcommissie zitting nemen. 
 
Vrienden van Lekvogels: 
Deze commissie draagt zorg voor de sponsoring, accommodatie en materialen. Een afgevaardigde 
van deze commissie neemt zitting in het bestuur. 
 
Jeugdcommissie: 
De jeugdafdeling wordt geleid door de jeugdcommissie van v.v. Lekvogels.  
 
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende functies; 
 
Voorzitter:    Alwin Versluis 
Secretaris:    Anne van Vegchel 
Coördinator pupillen: Henry van Zessen 
Coördinator junioren: Vacant (Alwin Versluis ad interim) 
Wedstrijdsecretaris:  Marnix van der Vlies & Ahmed Soltanian 
Scheidsrechters coördinator: Marnix van der Vlies en Annelies Liefhebber 
Website / Social media /  
Communicatie jeugd:  Youri van Zuilen 
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2.3 Ledenaantallen overzicht, aantal jeugdleden en overige leden 
 
Het aantal leden van Lekvogels is anno juli 2020 als volgt opgebouwd: 
 
Jeugdleden  :  143 
Senioren                :  101 
Rustende leden     :  132 
Donateurs              :      2 
Totaal aantal          :  378 
 
 
Het overzicht van de jeugdelftallen in competitieverband voor het seizoen 2020/2021 is als volgt: 
JO19, JO17, JO16, MO-15, JO14, JO12, JO11-1, JO11-2, JO9-1. JO9-2, JO7-1  
 
Daarnaast zijn er nog kabouters (vanaf 4 jaar) actief welke alleen trainen. Als er minimaal 5/6 zijn 
kunnen zij deelnemen aan de 4x4 competitie van de KNVB mits zij de leeftijd van minimaal 5 jaar 
hebben. 
 
Alle jeugdteams hebben één of meerdere trainers/ leiders, hierdoor is er een solide organisatie.  
 
Bij de O19 en O17 is er een, indien nodig, betaalde trainer / leider. Deze moet de Coerver visie 
aanhagen en een opleiding hebben met minimaal TC3 / UEFA C of bereid deze te behalen.  
 
Voor de O15 en O13 wordt getracht om een ervaren jeugdtrainer vanuit de vereniging te werven 
of iemand met ambitie die bereid is om cursussen te volgen om op niveau training te kunnen 
geven. Voor de junioren elftallen is het wenselijk dat er een vaste grensrechter aangesteld wordt. 
 
Tevens is er een scheidsrechter coördinator die ervoor zorgt dat alle jeugdteams een scheidsrechter 
hebben tijdens wedstrijden. Verder kan er door de jeugdspelers gebruik worden gemaakt van 
medische verzorging door dit aan te geven bij zijn jeugdleider, zodat er een afspraak kan worden 
gemaakt met de verzorgster. 
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3.  Respect en Fairplay 
 
De vereniging wil respect en fair Play bevorderen. Respect voor elkaar (eigen leden en gasten) 
staat hoog in het vaandel. Respect in woord en gedrag, binnen en buiten de lijnen als sporter en 
begeleider, maar ook als toeschouwer!  
Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die een functie 
bekleedt in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit 
betekent afspraken maken over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, ook met tegenstanders, 
scheidsrechters en gasten/bezoekers. Verder in dit document wordt daar ook nog op ingegaan. 
 
 
3.1 Regels en afspraken 
 
Om een herkenbaar beeld te scheppen zijn/worden deze afspraken vastgelegd in een aantal 
(gedrags) regels met daarin vooral de waarden en normen voor ons handelen. De regels 
worden/zijn nader uitgewerkt en deels gepubliceerd op de v.v. Lekvogels-website (zie 
gedragscode) en zullen worden besproken en verspreid bij aanmelding van leden, besprekingen 
met trainers/leiders en vrijwilligers.  
 
Enkele speerpunten om aan te denken naar de jeugd toe bekeken: 
 

• Pestgedrag uit ten boze 
• Social media alleen positief in te zetten en niet als pestmiddel 
• Discriminatie in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd! 
• Ongewenst (seksueel) gedrag 
• Geweld 
• Alcoholgebruik (<18 kaar géén alcohol) 
• Regels ten aanzien van leiders, trainers, ouders en spelers worden later beschreven in dit 

document 
• Etc. 

 
3.2 Melding 
 
Indien je te maken met één (of andere) van bovengenoemde punten of het gevoel hebt zodanig te 
zijn of worden bejegend kun je dat op verschillende manieren bij onze vereniging kenbaar maken. 
Wij adviseren je dat zo snel mogelijk (direct) te melden bij je jeugdleider. Natuurlijk is het ook 
mogelijk direct melding te doen bij onze vertrouwenscontactpersoon, de jeugdcommissie of 
algemeen bestuur. Wij gaan vertrouwelijk met de melding om en bespreken ook welke actie er 
door v.v. Lekvogels zal worden ondernomen. We hopen dat zich zo’n situatie nooit zal voordoen, 
maar willen je wel met klem verzoeken het incident te melden.  
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3.3 Vertrouwenscontactpersonen 
 
Een vertrouwenscontactpersoon wil vooral een luisterend oor bieden voor mensen die, wanneer zij 
te maken hebben met misstanden op onze club, een plek zoeken waar ze hun verhaal kwijt 
kunnen. Als je binnen de club te maken krijgt met pestgedrag, discriminatie, seksueel ongewenst 
gedrag of geweld, dan kun je contact opnemen met onderstaande personen. 
 
U kunt een gesprek aanvragen bij de onderstaande personen. De vertrouwenscontactpersoon is het 
luisterende oor en behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de 
vertrouwelijkheid is gegarandeerd. 
 
De vertrouwenscontactpersonen bij v.v. Lekvogels zijn: 
 
Mevr. Anne van Vecghel  
Dhr. Robert Winkelman 
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4.  Update van jeugdbeleidsplan 
 
4.1 Aanleiding voor de update van het jeugdbeleidsplan? 
 
Verdere doorontwikkeling van de ‘train de trainer’ VTON methode op basis van de Wiel Coerver 
methodieken. Deze methodiek wordt door de trainers als prettig en zeer leerzaam ervaren en heeft 
de afgelopen jaren binnen de jeugdafdeling zeker zijn vruchten afgeworpen. Door dit vast te 
leggen hopen we continuïteit te krijgen in onze voetbalvisie. Het doel is om binnen de 
jeugdafdeling voor elke leeftijdscategorie een vaste trainingsmethodiek aan te bieden. Het 
resultaat is dat ieder kind een leuke en leerzame training krijgt. Meer hierover in hoofdstuk 5. 
 
Binnen de jeugdcommissie zijn de afgelopen jaren een aantal wijzigingen geweest binnen de 
bezetting. Wij willen met dit jeugdbeleidsplan meer duidelijkheid geven in taken waardoor het 
voor ouders, spelende leden of ieder ander die bereid is ‘iets’ te willen doen voor de jeugd van 
Lekvogels makkelijker is om een functie te vervullen binnen de jeugdafdeling. 
 
Sinds de laatste versie van 2007 is er nogal wat verandert in de zin van hoe kinderen opgroeien. 
Denk aan social media, mobiele telefoons en de omgangsvormen die hiermee gepaard gaan. 
Hier hebben we een apart hoofdstuk (3) aan gewijd. 
 
Kinderen spelen minder buiten en door een jeugdbeleidsplan uit te stippelen wat leuke trainingen 
tot gevolg heeft, meer plezier bij de kinderen geeft hopen we met z’n allen een stapje beter worden 
en de continuïteit van onze vereniging te kunnen waarborgen. 
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5. Doelstellingen  
 
5.1 Doelstellingen algemeen v.v. Lekvogels 
 
Het op recreatieve wijze bezig zijn met het voetballen, waarbij echter naar een maximale prestatie 
wordt gestreefd. Dit betekent dat we in eerste instantie bezig zijn met recreatief voetbal. Toch 
verwachten we van de speler dat hij een maximale inspanning levert. Van een speler wordt dan  
ook verwacht dat hij zich maximaal inzet om het team- en clubbelang te behartigen. Hiermee 
wordt niet alleen bedoeld de sportieve prestatie, maar ook het zich houden aan de gemaakte 
afspraken waarbij naleving van de verenigingsnormen en waarden verlangd wordt. Enkele 
voorbeelden zijn het tijdig afmelden voor een wedstrijd, op tijd aanwezig zijn bij training en 
wedstrijd, een correct gedrag voor-, tijdens- en na de wedstrijd, het opruimen en schoonmaken 
van kleedlokalen. Zie paragraaf 3 voor een uitgebreidere omschrijving.. 
De speler zich bindt aan de club (speler, coach, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, lid). 
 
 
5.2 Doelstellingen jeugdvoetbalbeleidsplan  
 

1. Nastreven van de doelstellingen van v.v. Lekvogels. 
 

2. Continu verbeteren van de jeugdopleiding O7 t/m O19, zowel voor spelers, trainers als 
leiders. 

2.1 Jeugdspelers, als individu, op een zo hoog mogelijk niveau af te leveren aan de 
senioren. 
2.2 Leiders, trainers en ouders inzicht te geven in de werkwijze van de jeugd. 
2.3 Voldoende opgeleid technisch kader.  

 
3. Volledige invulling van alle jeugdteams.  

3.1 Actief wervingsbeleid invoeren.  
 

4. Jeugdspelers van alle niveaus makkelijker te laten integreren in de senioren. 
5.1 Behoud van jeugdspelers ook bij een overstap naar de senioren. 

 
5. Opleiden van scheidsrechters vanuit de jeugd 

 
6. Grotere betrokkenheid creëren bij jeugdspelers en ouders zodat ze een rol kunnen spelen 

binnen de vereniging. 
 

7. Alle taken binnen de jeugdcommissie vervuld krijgen en houden 
7.1 Extra kader creëren door duidelijke taakbeschrijvingen van wat er verwacht wordt 
van iemand binnen een bepaalde functie. 

 
8. Het in standhouden van het jeugdbeleidsplan. 
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6. Voetbaltechnisch beleid 
 
6.1 Wat willen we met de jeugd bereiken? 
 
Zoals in de doelstelling is aangegeven willen we op recreatieve wijze bezig zijn met voetballen, 
waarbij echter naar een maximale prestatie wordt gestreefd. 
Dit trachten we te bereiken door ieder individu naar een hoger niveau te tillen. Oftewel 
persoonlijke ontwikkeling staat boven het team resultaat. 
 
Om dit te bereiken moet er plezier aan de training beleefd worden. 
Jeugdleiders en trainers worden geacht de kosteloos aangeboden cursussen te volgen. 
De trainingsmethodiek van Wiel Coerver is leidend door de gehele jeugdafdeling. Deze 
trainingsmethodiek richt zich sterk op het ontwikkelen van technische vaardigheden vanuit de 
jongste jeugd i.p.v. het continu overspelen en in ‘het teambelang’ (lees : resultaat) denken. Dit 
komt later vanzelf, maar doordat kinderen steeds minder buiten spelen (pleintjesvoetballen) zal dit 
met specifieke techniektrainingen aangeleerd worden. Ieder kinf op zijn specifieke niveau. Dit 
bieden we aan middels de VTON trainings- en coach app.  
 
Verder willen we dat er een goede doorstroming komt tussen de teams onderling, maar ook zeker 
dat de doorstroming naar de senioren zo goed mogelijk begeleid wordt. 
Bij een overgang naar de senioren zal de trainer van de JO19 en de jeugdcommissie in overleg 
treden met de technische commissie om een overgang naar de senioren soepel te laten verlopen.  
 
 
6.2 Frequentie, duur en doelstelling van trainingen. 
 
Het streven is om de volgende trainingstijden aan te houden: 
 
O19     2 maal per week 90 minuten. 
O17     2 maal per week 90 minuten. 
O15     2 maal per week 60 minuten. 
O13     2 maal per week 60 minuten. 
O11     2 maal per week 60 minuten. 
O09     1 maal per week 60 minuten. 
O08     1 maal per week 60 minuten. 
O07     1 maal per week 60 minuten. 
Kabouters   1 maal per week 45 minuten (bij voorkeur op zaterdagmorgen) 
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Hieronder staat een tabel met per leeftijdscategorie de doelstellingen van de trainingen: 
 

 Hoofddoelstelling Aanvallen Verdedigen Omschakelen 

O
 7

  Het leren beheersen van de 
bal. 

Het ontwikkelen van 
aanvallende 
handelingen met als 
doel scoren 

Het ontwikkelen van 
verdedigende handelingen 
met het doel de tegenstander 
het scoren te beletten 

Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de 
bal 

O
 9

 Het leren handelen met de 
bal 

Door ontwikkelen van 
aanvallende 
bedoelingen  

Door ontwikkelen van 
verdedigende bedoelingen  

Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de 
bal 

O
 1

1 Het leren samen doelgericht 
te spelen 

Samen opbouwen om 
kansen te creëren of de 
bal te verplaatsen naar 
de helft van de 
tegenstander 

Samen doelpunten voorkomen 
Samen doelgericht 
omschakelen 

O
 1

3 Het leren spelen vanuit een 
basistaak 

Aanvallende 
handelingen zijn 
gerelateerd aan een 
taak in het elftal 
(basistaak) 

Verdedigende handelingen 
zijn gerelateerd aan een taak 
in het elftal (basistaak) 

Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de 
nieuwe situatie 

O
 1

5 Het afstemmen van 
basistaken binnen het team 

Aanvallende en verdedigende voetbalhandelingen 
gerelateerd aan een positie in het elftal: een basistaak 
binnen een bepaalde teamorganisatie 

Zo snel mogelijk weer 
betrokken zijn bij de 
nieuwe situatie 

O
 1

7 

Het samenspelen als team 
Er worden hogere eisen gesteld aan het rendement van 
handelen, gekoppeld aan de taak in het elftal 

Er is geen tijd meer 
voor baalmomenten en 
het omschakelen kan 
gebruikt worden als 
wapen 

O
 1

9 Het presteren als team in de 
competitie 

Hogere eisen aan het rendement van handelen 
gekoppeld aan de taak in het elftal en de gekozen 
speelwijze (strategie) 

Het vooraf inschatten 
van een mogelijk 
nieuwe situatie  

 
Vanaf de O11 (bij een vaste keeper) streven we ernaar dat de keeper 1 per week (een deel van de 
training) afzonderlijk van de groep traint, om met een keeperstrainer specifieke keeperstrainingen 
te krijgen (technische vaardigheden).  
Verder is het belangrijk om keepers zoveel mogelijk de reguliere trainingen te laten volgen. In een 
training zijn namelijk voldoende voorwaarden aanwezig om dit te oefenen.  
 
 
Vanuit v.v. Lekvogels wordt er getracht ieder team dat in competitieverband speelt een 
gesponsord tenue en voetbaltassen beschikbaar te stellen. Deze kleding blijft te allen tijde 
eigendom van v.v. Lekvogels. T.b.v. de trainingen worden alle trainingsmaterialen (denk aan 
doeltje, ballen, hoedjes, hesjes, etc.) beschikbaar gesteld. Kosten van moedwillig misbruik van deze 
materialen zullen aan ouders worden doorberekend.  
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7.  Taken en verantwoordelijkheden jeugdleiders, jeugdtrainers, spelers en ouders 
 
Algemeen: 
 
Een leider en of trainer vertegenwoordigt v.v. Lekvogels. Hij dient zich dan ook positief over onze 
vereniging uit te laten en zich altijd correct te gedragen. Hij is het voorbeeld voor de spelers. 
Behalve het begeleiden van de spelers tijdens de wedstrijd heeft de jeugdleider ook een aantal 
andere verantwoordelijkheden zoals hieronder beschreven. 
 
 
7.1 Jeugdleiders 
 
Het organisatorische gedeelte: 
 

*    Waar spelen we. 
*    Hoe laat spelen we. 
*    Hoe laat verzamelen we en waar. 
*    Moet er vervoer geregeld worden. 
*    Invoeren van spelers in de wedstrijdzaken app. 
*    Bijhouden welke spelers meegaan, afmelden enz. 
*    Zoveel mogelijk aanwezig zijn bij nevenactiviteiten. 
*    De jeugdleider is op tijd aanwezig. 
*    Zorgt zelf voor vervanging bij afwezigheid. 
*    Verzorgt WhatsApp groep. 
*    Verzorgen van : 

- intrapballen van vereniging. 
- waterzak met toebehoren van vereniging. 
- wedstrijdkleding en eventueel trainingspakken. 

 
Het opvoedkundige gedeelte:  
 
                 *    Kunnen inleven in denk- en handelwijze jeugd. 
     *    Benaderen vanuit een positieve instelling. 

*    Kennis bijbrengen van spelregels. 
*    Het leren incasseren bij verlies. 
*    Respect bijbrengen voor de tegenstanders en de wedstrijdleiding. 
*    Moet de kinderen in het spel veel persoonlijke vrijheid geven, zodat de 
      spelvreugde voorop staat. 
*    Moedigt aan, motiveert en troost. 
*    Op juiste wijzen omgaan met materialen. 
*    Stimuleren van douchen na de trainingen en wedstrijden en omkleden. 
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Discipline:   
 
“teamsport is vrijwillig, maar niet vrijblijvend” 
In teamsport heeft men verantwoordelijkheid t.o.v. elkaar en daartoe worden afspraken gemaakt. 
Het bevordert ook beter luisteren tijdens de bespreking voor de wedstrijd. 

  
Informatieoverdracht voor-, tijdens- en na de wedstrijd. 
 
Voor de wedstrijd: 
 

• Vertrek gelijktijdig en maak goede afspraken. Rijden in colonne. 
• Neem geen risico’s. Ken de verkeerswet! 
• Presenteer jezelf bij de leiders van de bezoekende club en scheidsrechter. 
• Omkleden en zelfstandigheid bevorderen. 
• Als er meisjes in een jongensteam zitten kan het voorkomen dat de meisjes apart willen 

omkleden. Bij de meeste verenigingen is er een aparte kleedkamer voor meisjes 
beschikbaar. Vraag dit na bij de bestuurskamer. 

• Wat is de opstelling. 
• Wie is / zijn er reserve. 
• Wie is aanvoerder. 
• Zijn er spelers van andere teams, zo ja hoe heet hij / zij en uit welk team komt hij / zij. 
• Waarop gelet moet worden tijdens de wedstrijd: 

o Eerst de goede/positieve dingen van de vorige wedstrijd aanhalen en dan de foute 
dingen. 

o Zoals opmerkingen, in de zin van: probeer zodra de tegenstander de bal heeft deze 
zo snel mogelijk weer af te pakken of er wordt te veel balverlies geleden door 
individuele acties. 

o Duidelijk laten merken dat je er vertrouwen in hebt, ook al denk je dat het niets 
wordt.  

• Het elftal bij elkaar houden. (gezamenlijke warming-up, warm lopen, balletje trappen) 
• Kort voor aanvang van de wedstrijd het team bij elkaar halen en kort afspraken herhalen, 

geef een goede motivatie. 
 
Tijdens de wedstrijd: 
 

• Bekijk rustig de wedstrijd, ga niet schreeuwen. 
• Verwijs vanaf de kant iemand op zijn plaats en moedig spelers aan. 
• Wil je aanwijzingen geven doe dit dan kort en krachtig, bij voorkeur tijdens een 

rustmoment. 
o Tot O-11 is er iedere helft een time-out van 2 minuten om de kinderen te coachen. 

• Blijf in alle gevallen rustig. 
• Treedt eventueel op als verzorger. 
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Tijdens de rust: 
 

• Laat het team eerst tot rust komen en hun limonade / thee opdrinken. 
• Geef algemene aanwijzingen. (positief-negatief-positief eindigen) 
• Geef persoonlijke aanwijzingen, ga niet in discussie. 
• Motiveer ze voor de 2e helft. 

o Ook als je 5-0 achterstaat tijdens de rust kun je kinderen motiveren om de 2e helft 
bijv. een doelpunt te maken of maximaal 2 tegendoelpunten te incasseren de 2e 
helft. 

 
Na de wedstrijd: 
 

• Kort de indrukken van de wedstrijd verzamelen en samenvatten: 
o Bijv. bij onnodig / onnozel verlies (kalm blijven, let op dat spelers elkaar niet de 

schuld geven). 
• Bij verlies tegen een veel sterker team, als er van alles is geprobeerd, team complimenteren 

met hun spel en inzet. Motiveer ze voor de volgende wedstrijd waar mogelijk winstpunten 
te behalen zijn. 

• Geen bespreking vlak na de wedstrijd (te emotioneel) en geen discussie. (die uit de hand 
kan lopen) 

• Eventuele aandachtspunten noteren en op volgende training bespreken of doorgeven aan 
de trainer(s). 

 
Kleedruimte: 
 

• Het is verstandig om vlak voor de wedstrijd, kort na en tijdens de rust van de wedstrijd 
geen buitenstaanders/ouders in de kleedruimte te laten. Dit in verband met het praatje 
vooraf / na en komt de rust van de spelers niet ten goede. 

• Leider is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het kleedlokaal bij uitwedstrijden. 
Bij thuiswedstrijden tevens zorgdragen dat de kleedruimte van de tegenstander schoon 
wordt achtergelaten. 

• Douchen na de wedstrijd. 
 
7.2. Jeugdtrainers 
 

• Zorgt voor de juiste oefenstof  vanuit de VTON app.(probeert er voor te zorgen dat zowel 
techniek, inzicht als communicatie aan bod komt). 

• Leert basistechnieken aan en onderhoudt deze. 
• Zorgt op tijd aanwezig te zijn (goed voorbeeld doet goed volgen). 
• Draagt de verantwoordelijkheid voor alle te gebruiken materialen. 
• Draagt zorg voor het netjes achterlaten van de kleedlokalen. 
• Houdt presentielijst bij van onder zijn verantwoordelijk geplaatste spelers. 
• Neemt deel aan trainers / leiders bijeenkomsten. 

 
Waar moet een voetbaltraining aan voldoen?  
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De VTON methode voorziet in alle onderstaande vraagstukken en is leidend. 
 
Optimale beleving: 

*    Hoe beter de beleving (wat men leuk vindt) is hoe beter de motivatie zal zijn 
     om het spel te leren.  

 
Voetbaleigen vormen: 
 
Hieronder wordt verstaan alle spel-, oefen- en wedstrijdvormen waarin sprake is van voetbal, 
gericht op specifieke leeftijd. 
 
Dat wil zeggen dat alle vormen een wedstrijd situatie moeten hebben, bijvoorbeeld: 

*    Doelpunten maken / voorkomen. 
*    Doelgericht spelen om te winnen. 
*    Opbouw tot / samenwerken om. 
*    Snelle omschakeling / aanval verdediging. 

 
Veel herhalen: 
 
Dit houdt in: 

*    Veel beurten, geen lange wachttijden. 
*    Goede planning, organisatie. 
*    Voldoende ballen, materialen. 

 
Rekening houden met de groep. 
 
Dit houdt in: 

*    Leeftijd. 
*    Vaardigheid. (wat kan het individu / de groep) 
*    Beleving.  

 
Juiste coaching: 
 
Hiermee kan men het voetbalgedrag beïnvloeden. De trainer moet in staat zijn dit zo te doen dat 
de spelers beter leren zelf voetbalsituaties op te lossen, dus beter gaan voetballen. 
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In de training gaat het vooral om leren van spelers: 
 

*    Spelbedoelingen verduidelijken. 
*    Spelers beïnvloeden / laten leren door: 

- ingrijpen 
- stopzetten 
- aanwijzingen te geven 
- vragen te stellen 
- voorbeeld geven 
- voordoen 
- oplossingen aandragen 

 
Richtlijnen met betrekking tot trainen: 
 
Plannen van een training: 

*    Beginsituatie van de groep. 
*    Aantal spelers. 
*    Motivatie van de groep. 
*    De weersgesteldheid. (droog, nat, warm of koud) 
*    Materiaal. 
*    Resultaten in competitie. (van de afgelopen wedstrijd) 

 
Geven van een training: 

*    Vooraf altijd een planning maken en maak hierbij gebruik van VTON 
trainingsvormen. 
*    Maak duidelijk wat de doelstelling van de training is. 
*    Beïnvloed de speler in zijn voetbalgedrag. 
*    Laat de speler(s) leren. 
*    Geef een goede, korte en zakelijke uitleg, indien nodig met voorbeeld (praatje, 
      plaatje en of daadje) 

- Praatje: uitleg, toelichting, verduidelijking. 
- Plaatje: voorbeeld, voordoen, laten zien. 
- Daadje: zelf doen, oefenen, uitproberen, trainen, inslijpen. 

*    Zorg ervoor dat spelers je goed kunnen horen. 
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Opbouw van een training: 
*    Inleiding: Warming-up. Veelal tikspelen of techniekoefening om tegemoet te 
      komen aan de bewegingsdrang van de spelers. 
*    Kern: Dat wat je wilt verbeteren (techniek, inzicht en communicatie) in een 
      voor de spelers begrijpelijke oefenvorm. Veel uitmondend in een 
      wedstrijdvorm, het aangeleerde gedeelte in een wedstrijdsituatie brengen. 
*    Slot: Dat wat je hebt aangeleerd / verbeterd proberen in een partijspel terug te 
      laten komen. 

 
 
Evaluatie van een training: 
 
Na afloop van een training altijd nagaan: 

*    Is de doelstelling gehaald. 
*    Is de oefenstof goed geweest. 
*    Was de beleving bij de spelers goed. 
*    Hebben de spelers er wat aan gehad. 

 
Instructie geven: 
 
Onder instructie wordt over het algemeen verstaan: 

- het doen van mededelingen. 
- het geven van een toelichting. 

 
Het gaat hier dus puur om mondelinge informatie overdracht over het opvoedkundige gedeelte 
t.a.v. gedrag, techniek en tactiek. 
Instructie heeft betrekking op het veranderen c.q. verbeteren van gedragingen. 
 
Om tot effectief instrueren te komen kun je de volgende vragen stellen: 
 

*    Wat vertelt men de spelers? (inhoud) 
*    Waarom geeft men deze informatie? (doel) 
*    Hoe brengt men de informatie over? (methode) 
*    Wanneer (welk moment) geeft men de informatie? (timing) 
*    Welk effect heeft de informatie op de spelers? (controle) 

 
Richtlijnen voor instructie: 
 

*    Breng de spelers eerst tot een rusttoestand voordat men instructie geeft. 
*    Spreek duidelijk en voor iedereen hoorbaar. 
*    Vermijd ellenlange verhalen, leg kort en bondig uit. 
*    Herhaal de kern van wat men verteld heeft. 
*    Kijk regelmatig de groep en de individuele spelers aan terwijl er verteld wordt. 
*    Ondersteun de instructie met een duidelijk voorbeeld. Neem een demonstratie 
      als uitgangspunt om de instructie te ondersteunen. 
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*    Geef spelers n.a.v. de instructie de kans om vragen te stellen. 
*    Controleer de instructie door een speler kort na te vertellen wat er gezegd is. 
*    Kies een positie zodat iedereen voor je staat. 
*    Beperk de hoeveelheid informatie zoveel mogelijk. 
*    Zie erop toe dat de instructies opgevolgd worden en corrigeer indien nodig. 
*    Gebruik gebaren en mimiek ter ondersteuning, bij wat er gezegd wordt. 

 
7.3 Spelers 
 
Een speler van v.v. Lekvogels dient zich zowel tijdens trainingen, wedstrijden en op het 
sportcomplex correct te gedragen.  
 
Een aantal afspraken voor spelers: 
 

• Zorgt voor een training en / of wedstrijd op tijd aanwezig te zijn. 
• Bij het niet kunnen bijwonen van een wedstrijd en / of training afmelden bij leider of 

trainer.  
• VTON app gebruiken voor thuistraining. 
• Toont correct gedrag en taalgebruik in en buiten het veld. Dit betekent o.a. dat tijdens 

wedstrijden schelden op scheidsrechter en / of tegenstanders niet getolereerd wordt. 
• De trainer / leider zal hier direct tegen optreden. Wanneer er sprake is van agressie zal de 

trainer / leider de speler en de ouder(s) hier op aanspreken en zullen er passende 
maatregelen genomen worden. 

• Laat kleedlokalen netjes achter, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. 
• Elke speler is verplicht tijdens wedstrijden en trainingen scheenbeschermers te dragen. 
• Na afloop van training of wedstrijd te douchen. (dragen van badslippers in de 

doucheruimte wordt aanbevolen) 
• Instructies van leiders / trainers opvolgen. 

 
 
7.4 Ouders 
 
“Ouders zijn graag gezien” 
 
Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging. Graag willen wij ouders stimuleren 
om regelmatig een bezoek te brengen aan hun zoon / dochter tijdens wedstrijden maar ook enige 
vrijwillige hulp te bieden binnen onze vereniging. Vele handen maken… 
 
Een aantal tips voor ouders: 
 

• Geef blijk van belangstelling. Ga dus zoveel mogelijk kijken naar wedstrijden. 
• Wees enthousiast en stimuleer uw zoon / dochter en medespelers. 
• Gebruik geen tactische kreten bij pupillen; zij hebben het al moeilijk genoeg met de 
• bal, zichzelf en de tegenstanders. 
• Laat het coachen over aan de trainers / leiders. 
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• Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos. 
• De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. 
• Gun uw kind het kind zijn. 
• Toon correct gedrag en taalgebruik. 
• Bij even geen zin…… stimuleer u zoon / dochter het seizoen af te maken. 
• Zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind nadat deze het sportpark heeft 

verlaten. 
 

Ouders zijn verplicht voor het vervoer naar uitwedstrijden mede zorg te dragen en wassen van 
clubkleding. De leiding zorgt voor een roulatiesysteem. 
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8.  Leeftijdskenmerken. 
 
Een goede leider / trainer moet met mensen om kunnen gaan, in ons geval met jonge mensen. 
Daardoor zal hij allereerst kennis moeten hebben van gemiddelde verschillen in leeftijdsfasen en 
wat dat betekent voor het gedrag in en rond het voetbal. 
 
Hoe iemand zich ontwikkeld hangt van twee factoren af: 

• Aanleg. 
• Milieu waarin de persoon opgroeit. 

 
De voornaamste kenmerken zijn: 
5 - 9 jarigen 
Snel afgeleid, kan zich niet lang concentreren is te speels om zo te voetballen zoals ouderen dat 
soms wel van hem / haar verlangen. 
Hij / zij is individueel gericht en heeft nog geen gevoel om dingen gecombineerd te doen. 
 
10 - 11 jarigen 
Al meer bereid om deel uit te maken van het team.  
Ziet het verschil tussen wie goed en wie minder goed kan voetballen. 
Kan het opbrengen om wat langer één en dezelfde oefening uit te voeren. 
Dit is de ideale leeftijd om basisvaardigheden onder de knie te krijgen. 
 
12 - 13 jarigen 
Meer geneigd zich te meten met anderen. Kan het aan om in teamverband een doel na te streven. 
Beheerst de eigen bewegingen en is bewust bezig zijn prestaties op te vijzelen. 
 
14 - 15 jarigen 
Vermogen tot beoordelen groeit en een eigen mening ontwikkelt zich. 
Geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met anderen neemt toe. 
In deze leeftijd kan zich een groeistuip voordoen en kondigt zich het begin van de pubertijd aan. 
 
16 - 17 jarigen 
Niet alleen de groei in de lengte zet door, minder controle over ledematen lijkt daarvan het gevolg. 
Maar ook alle kenmerken van de puberteit komen tot uiting zoals: 
lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid. 
Niettemin is winnen belangrijker dan ooit, een soms te fanatieke houding heeft ermee te maken 
dat hij op zoek is naar eigen grenzen.  
 
18 - 19 jarigen  
Zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer evenwicht. Een fysieke groei in de breedte en 
een zakelijker benadering van de gebeurtenissen zijn kenmerkend. 
In deze leeftijdsfase wordt meestal de keus gemaakt voor prestatieve- of voor gezelligheidssport. 
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9. Het samenstellen van de teams 

 

 9.1 Uitgangspunten bij het samenstellen. 

- De teams van de pupillen niet te groot maken.  
- De spelers worden op basis van hun leeftijd in een team ingedeeld door de 

jeugdcommissie in overleg met de trainers en leiders (en niet door de ouders).  
- Meisjes zullen t/m O11 gewoon bij jongens ingedeeld worden, zonder onderscheid te 

maken. 
- Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks 

onder of boven je niveau te moeten spelen. 
 
9.2 Teamindeling  
 
We streven naar een limiet bij de O7 van maximaal 6 spelers, bij de O9 maximaal 9 en bij de O11 
maximaal 11 spelers per team. O13 t/m O19 maximaal 16 spelers. Dit kan inhouden dat wanneer 
de limiet is bereikt er geen nieuwe spelers meer worden aangenomen, als volwaardig spelende 
leden. Zij mogen na aanmelding wel direct deelnemen aan de trainingen van hun leeftijdscategorie 
maar kunnen dan niet deelnemen aan de competitiewedstrijden.  
 
De jeugdcommissie streeft ernaar de teamindelingen voor het einde van ieder seizoen bekend te 
maken voor het komende seizoen.  
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10.  Communicatie 
 
10.1 Overlegsituaties 
 
Minimaal 2x per jaar komt het vrijwillig technisch kader van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar 
onder leiding van de jeugdvoorzitter. Tevens zijn hierbij aanwezig van de betreffende coördinator 
en de secretaris. 
 
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: 
 

- Hoe leuk vinden jullie als leiders/trainers het gaan? 
- Hoe gaat geven van trainingen ? 
- De trainingsprogramma’s en opleidingen  
- Opkomst van de spelers, sfeer tijdens de training/wedstrijd 
- Ontwikkeling van spelers  
- Algemene gang van zaken rond een team 
- Materialenbehoeften 
- Indeling van de teams  
 

10.2 Informatievoorziening 
 

- Website www.Lekvogels.nl 
- Voetbal.nl app 
- Groepsapp 
- Algehele afgelastingen: pagina 603 op teletekst - district Zuid I 
- Inschrijfformulier vanaf website te downloaden met PDF file 
- Nieuwe trainer en of leider stelt zich voor op de website door het: Wie ben ik formulier 

in te vullen 
- Actieve deelname in de nieuwsbrief 

 
  

http://www.lekvogels.nl/
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11. Randvoorwaarden uitvoering 
 
11.1 Materialen / Kleding 
 

• Alle wedstrijdteams worden zoveel mogelijk via sponsering voorzien van wedstrijdkleding 
en voetbaltassen echter hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De kleding blijft bij 
elkaar en wordt per toerbeurt gewassen. 

• Voor iedere trainer en leider wordt zoveel mogelijk via sponsering een trainingspak en 
coachjas beschikbaar gesteld. 

• Alle ter beschikking gestelde kleding, trainingspakken, etc. dienen aan het eind van het 
seizoen te worden ingeleverd. Uiteraard ook bij het verlaten van de vereniging. 

• De kleding, tassen, trainingspakken, jassen, etc. blijven eigendom van v.v. Lekvogels. 
 
 
 
  



  

Voetbal is plezier, plezier is resultaat!!! 
 
   
 

Jeugdbeleidsplan 2020 – 2024 

12. Continuïteit technisch jeugdbeleidsplan  
 
Een voetbaltechnisch plan dat goed functioneert heeft pas na enkele jaren duidelijk zichtbare 
opbrengsten. Hiervoor is continuïteit van groot belang. Om dit te bewerkstelligen zullen de 
betrokkenen bij de vereniging, en specifiek bij de jeugdopleiding, aan een aantal voorwaarden 
moeten voldoen:  
 

• De jeugdcommissie moet de uitvoering van het technisch jeugdbeleidsplan sturen, 
begeleiden, controleren en corrigeren.  
 

• Het kader betrokken bij de jeugdafdeling moet inzicht hebben in de na te streven doelen. 
 

• Het technisch kader dient de gelegenheid te krijgen om interne- en externe scholing te 
kunnen volgen.  
 

• Nieuw aan te stellen leden van de technische staf dienen zich te kunnen conformeren aan 
het jeugdbeleidsplan. 
 

• Het jeugdbeleidsplan is een standaard agendapunt op de 6 wekelijkse vergadering van de 
jeugdcommissie. Hierdoor blijft het jeugdbeleidsplan actueel en een levend document. 
 

• Halfjaarlijks zal de jeugdcommissie verslag uitbrengen naar het hoofdbestuur en richting 
de leden over de vorderingen van de doelstellingen in het jeugdbeleidsplan. 
 

• Het jeugdbeleidsplan wordt jaarlijks voorafgaand aan de algemene ledenvergadering 
gereviseerd en gepubliceerd. 
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