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1- Voorwoord 

Voor u ligt het opleidingsplan voor de jeugd van FC Lienden Dit plan vormt de basis 
waarop we de jeugd van FC Lienden en het kader willen opleiden en  laten spelen, 
trainen, coachen en begeleiden maar het is vooral gericht op opleiden . Wat we met 
elkaar de laatste jaren met de jeugd hebben  bereikt is de basis van dit plan, nu 
moeten we verder ontwikkelen en trachten de organisatie te verbinden via Zaterdag 
1 (4e klasse) naar Zondag 1 (tweede divisie)  

Bij dit jeugdplan is vanzelfsprekend gebruik gemaakt van de  vorige plannen  en van 
de kennis van verschillende personen binnen en buiten FC Lienden . Dit plan zal 
continu aan verandering onderhevig zijn omdat de wereld om ons heen ook 
verandert en we als FC Lienden ook graag vernieuwend bezig willen zijn. Niet voor 
niets is vernieuwend één van de kernwaarden naast die van  ambitieus en familie 
(club) gevoel. 

Het centrale thema van FC Lienden is  “Opleiden – Samenwerken  - Communicatie, 
terecht kan gesteld worden dat FC Lienden  meer dan alleen voetbal is. 

We wensen de uitvoerders van dit jeugdplan veel succes! 

Namens de technische commissie FC Lienden 

Dick van Kleef 

Hoofd Jeugdopleiding 
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2- Relatie FC Lienden met FC Lienden Topvoetbal en regio 
 
Voetbalvereniging FC Lienden 
Opgericht: 1 augustus 1930 
Clubkleuren: Blauw-wit verticaal gestreept shirt; Witte broek; Blauw-witte horizontaal 
gestreepte kousen 
 
FC Lienden is een, in 1930 opgerichte, relatief bescheiden voetbalclub in het dorp 
Lienden. Een dorp met een kleine 6.000 inwoners in de Betuwe, vooral bekend om 
de fruitteelt en behorend tot de gemeente Buren in de provincie Gelderland. 
FC Lienden heeft ongeveer 425 leden. De clubkleuren zijn blauw-wit en de club heeft 
als thuisbasis Sportpark De Abdijhof in Lienden. 
FC Lienden heeft als doel een open en aantrekkelijke voetbalvereniging voor 
iedereen te zijn, midden in de samenleving, met een regionale en maatschappelijke 
functie. De sportieve ambitie is ruimte te bieden voor prestatiegericht (top) en 
recreatief (breedte) voetbal. 
Kernwaarden daarbij zijn onder andere verbinding tussen jong en oud, balans tussen 
presteren (ambitie) en ontspanning, binding met de regio, identiteit en uitstraling, 
gastvrijheid en betrokkenheid, stabiliteit en continuïteit. Sportiviteit, respect en 
normen & waarden staan hoog in het vaandel. Voor racisme en iedere vorm van 
discriminatie is geen plaats. 
Geruime tijd was FC Lienden in al haar facetten een kleine dorpsclub. Het 
kampioenschap in 1994 van de toenmalige KNVB afdeling Nijmegen was het begin 
van een gestage, sportieve opmars van het 1e elftal. Na de promotie in 2002 van de 
vierde klasse naar de derde klasse volgden de nodige successen, uiteindelijk 
resulterend in plaatsing vanuit de zondag Topklasse voor de nieuwe Tweede Divisie 
in 2016. In de seizoenen 2014/’15 en 2015/’16 werd het kampioenschap van de 
zondag Topklasse behaald. In 2015 werd het algeheel Nederlands kampioenschap 
amateurvoetbal behaald en werd de Supercup amateurvoetbal gewonnen. Door alle 
behaalde resultaten mag FC Lienden zich de best presterende club van de zondag 
Topklasse noemen en kreeg de club landelijke aandacht en bekendheid. In 2016 
werd FC Lienden uitgeroepen tot Gelderse sportploeg van het jaar. In het eerste 
seizoen in de Tweede divisie (2016/2017) werd op de 6e plaats geëindigd. 
Het 1e Zondagteam van FC Lienden komt uit in de Tweede Divisie en speelt haar 
thuiswedstrijden deels op zondag en deels op zaterdag. Daarnaast beschikt FC 
Lienden over een 1e Zaterdagteam, dat uitkomt in de vierde klasse. Bij de 
senioren heeft de club naast mannenteams ook een vrouwenteam. Bovendien is er 
35+ en 60 + walking Football . Bij de jeugd zijn er jongens- en meisjesteams in de 
verschillende jeugdcategorieën. Een actief jeugdbestuur geeft invulling aan de 
jeugdvoetbalactiviteiten. Naast aandacht voor de voetbalsport worden er met 
regelmaat andere activiteiten georganiseerd. Binnen de mogelijkheden is er oog voor 
aspecten als verantwoorde en kundige begeleiding, vorming en scholing, individuele 
ontwikkeling, betrokkenheid ouders. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvtsyCg47iAhUFElAKHeLFDYYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.spakenburg.com/kalender/start-2e-divisie-2018-2019&psig=AOvVaw36ePkSRl3MpXkzhMeokiRZ&ust=1557476708703768
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Vrijwilligers en kader nemen een belangrijke plaats in binnen de vereniging en 
verdienen waardering en respect. Zonder deze steun en inzet is het onmogelijk de 
vereniging in al haar facetten te laten functioneren. Vrijwilligerswerk is ‘vrijwillig maar 
niet vrijblijvend’. Het is echter ook weer niet vanzelfsprekend. Daarom worden 
duidelijke afspraken op dit terrein belangrijk gevonden. 
FC Lienden hecht waarde aan een goede relatie met haar sponsoren en supporters. 
Deze steun en betrokkenheid zijn belangrijk. Iedereen is onderdeel van de FC 
Lienden familie en moet een ‘thuisgevoel’ op sportpark De Abdijhof hebben. 
Aandacht, communicatie en clubgevoel zijn in dat verband belangrijk en dragen bij 
aan saamhorigheid, sfeer en gezelligheid. 
In 2016 zijn nieuwe statuten voor de vereniging vastgesteld. 
FC Lienden is één vereniging. De verschillen in bijvoorbeeld ambitie, doel en 
belangen, geldstromen, wijze van aansturing en besluitvorming vragen om een 
scheiding tussen de brede verenigingsactiviteiten en het prestatiegerichte 
voetbaldeel. In het belang van de totale vereniging FC Lienden is hiervoor gekozen. 
Onder de vlag van FC Lienden zijn de topvoetbal activiteiten (Tweede Divisie) 
autonoom belegd in een afzonderlijke entiteit. Onder een zelfstandig bestuur zijn alle 
zaken en financiën betreffende het topvoetbal zelfstandig ingericht, georganiseerd en 
vorm gegeven.  

 

Missie & visie 

 

3- Missie: Ieder kind moet zich bij Lienden thuis voelen en zich kunnen 
ontwikkelen op zijn en haar niveau in een veilige omgeving. FC Lienden 
wil een club zijn die voor iedereen toegankelijk is. 

 
FC Lienden staat voor een beleid waar  plezier voorop staat. We streven naar een  
kwalitatief goede training en begeleiding . Jongens en meisjes uit Lienden en de 
nabije omgeving moeten graag bij FC Lienden willen voetballen. Racisme en iedere 
vorm van discriminatie en pestgedrag past niet in onze club. 
FC Lienden heeft ook een sociale, maatschappelijke functie wat betekent dat alle 
jeugdleden en jeugdteams belangrijk zijn en dat iedereen de aandacht en 
begeleiding krijgt die nodig is. Daarbij hechten wij aan een goede verstandhouding 
met ouders/verzorgers.  
FC Lienden heeft als doel een open en aantrekkelijke voetbalvereniging voor 
iedereen te zijn, midden in de samenleving, met een regionale en maatschappelijke 
functie. De sportieve ambitie is ruimte te bieden voor prestatiegericht (top) en 
recreatief (breedte) voetbal. 
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4- Visie: Binnen vijf jaar moeten alle trainers bij Lienden gediplomeerd zijn 

en de jeugdafdeling minimaal op 1e klasse niveau te spelen met wellicht 

een uitschieter naar de  Hoofdklasse. In elke leeftijdsgroep moeten 

minimaal 2 teams actief zijn. 

De club zal  uitstralen dat het opleiden van kinderen centraal staat , er wordt middels 

bijeenkomsten en cursussen door de KNVB aandacht gegeven aan de scholing van 

trainers. Door een pedagogische docent wordt aandacht gegeven aan het gedrag 

van jeugd, trainers wordt geleerd hoe om te gaan met jeugd die apart gedrag 

vertoond. Extra scholing is mogelijk door een voetbalschool die extra trainingen 

verzorgd op de vrijdag middag. Ook worden spelers van Zondag 1 toegevoegd aan 

trainingsmomenten van de jeugd. 

Kernwaarden in deze visie: Opleiden, Communicatie en Samenwerking. 

 “De omgangsvormen en principes”  
 

5- Cultuur / Normen en waarden 

De cultuur van een organisatie is het geheel van normen en waarden  die daartoe 
behoren. Ze bepalen in hoge mate hoe men zich in een organisatie gedraagt of op 
z’n minst zou moeten gedragen.  

De kernwaarden van de FC Lienden cultuur zijn :  

FC Lienden cultuur: sportief/respectvol, beschaafd, gastvrij en waardig, geen plaats 
voor racisme in een veilige omgeving 

Ambitieus: professionele organisatie, prestatiegericht en spelen met teams op een 
zo hoog als mogelijk niveau met herkenbaar voetbal (intenties) 

Familiair: plezier en (ver-) bindend 

Duurzaam: vernieuwend en gezond 

 



 
 
 

5 

6- FC Lienden Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Voetbalpiramide jeugd FC Lienden (huidige situatie): 

Teams 

Hieronder volgt een overzicht van de teams, het aantal per leeftijdscategorie en het 
niveau waarop ze uitkomen in het seizoen 2017-2018. 

O-19 selectie, 1 team  16  spelers, 3e klasse 

O-17 selectie, geen team 

O-15 selectie, 1 team 16 spelers 4e klasse 

O-14 selectie 1 team 16 spelers 1e klasse 

O-13 selectie, 2 teams  2 x  16 spelers 3e klasse 

O-11 selectie, 3 teams, 30 spelers, 2e klasse 

O-10 selectie, 1 team, 16 spelers, 2e klasse 

O-9 selectie, 2 teams, 20 spelers, hoofd- , 3e klasse 

O-8 selectie, 1 team, 10 spelers,2e klasse 

O-7 selectie, 1 team 10 spelers 1e klasse 

 

Doelstelling: in vijf jaar onze teams op te geven voor de hoofdklasse middels 
de KNVB regel : “iedereen moet kunnen spelen op zijn of haar niveau”. In vijf 
jaar werken naar 3 teams per leeftijdsgroep. 

 

FC 
Lienden 

 

Wat wilen 
we 

bereiken 

 

Structuur 

 

Spelstijl/ 

Manier 
van 

trainen 

Gediplomeerde 

Staf 

Samenwer
-king 

Hoe gaan 
we het 

bereiken 

Communi -
catie 
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8- Wat willen we bereiken: 

FC Lienden wil graag een “lerende organisatie” zijn waarin leden worden opgeleid tot 
clubscheidsrechters , gekwalificeerde trainers en betere voetballers, ieder op zijn 
niveau. Binnen vijf jaar moeten al onze jeugdspelers getraind worden door 
gediplomeerde trainers. Onze voetballers moet dan op hoofdklasse niveau kunnen 
spelen waar jeugd kan doorstromen naar het zaterdag 1 team, welke zou moeten 
spelen op 3e klasse niveau en Zondag 1 (Topvoetbal), 2e divisie. Talenten moeten 
extra geschoold worden in een zgn. masterclass die worden opgezet in de 
verschillende leeftijdsgroepen, belang is om talentvolle spelers extra te scholen zodat 
men in de jeugdopleiding van FC Lienden blijft voetballen. Plezier staat altijd voorop 
en onze handelingen moeten passen binnen de FC Lienden cultuur. Positief coachen 
zal worden ingebed in de begeleiding van onze voetballers, een ieder moet zich thuis 
voelen bij FC Lienden, men moet het leuk vinden om naar  Sportpark De Abdijhof te 
gaan om te trainen en een wedstrijd te spelen. 

 

 

 

 

9- Hoe gaan we ons doel bereiken?“ 
 

 duidelijke visie op voetbal, trainen, wedstrijden en coachen en dit ook in de 
praktijk uitvoeren 

 een goede samenwerking tussen Hoofd Jeugd Opleiding (hierna; HJO), en 
trainer/coaches (hierna; trainers) d.m.v. geplande formele 
contactmomenten en informele uitwisselingen 

 te werken met een mooie mix van gekwalificeerde trainers 

 aan het einde van ieder seizoen afleveren van FC Lienden  spelers, naar 
de volgende leeftijdscategorie, d.m.v. het herkenbaar opleiden gericht op 
de leeftijdsgroep, basis vaardigheden moeten voldoende aandacht krijgen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x72FiI7iAhVCYVAKHdbnAQ8QjRx6BAgBEAU&url=https://blog.opleidingen.wolterskluwer.be/hr-learning-development/leerdoelen-stellen-hoe-werkt-het-nu-echt/&psig=AOvVaw2j2l7QFOrQlKYzGjQXg28c&ust=1557477997057952
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 plezier in het spel meegeven door het creëren van een veilige 
leeromgeving die wij bereiken door enthousiaste begeleiding en het 
bewaken daarvan door de HJO en TC  (in de toekomst) , positief coachen 
is het uitgangspunt. 

 vernieuwend zijn in de manier van trainen, coachen en begeleiden door 
ontwikkelingen nauwlettend te volgen en in contact te treden met partijen 
die ons daarbij kunnen helpen. Hierin willen we een pionier zijn in het 
amateurvoetbal van Nederland 

 duidelijk beleid inzake scouting, stages en open selecties, intern maar ook 
gericht op de regio, het opzetten van een voetbalschool waar spelers van 
FC Lienden en de regio extra geschoold kunnen worden.. 

 FC Lienden leidt jeugdspelers en leden  op tot jeugdtrainers (midden- en 
bovenbouw spelers worden gestimuleerd om training te geven aan de 
onderbouw/mini’s/kabouters) 

 

10- Spelstijl manier van Trainen en spelen, beoordelen 

 

  

 
10-A- Beoordelen/selecteren 

FC Lienden streeft er  vanaf de mini’s naar om iedereen op zijn of haar eigen niveau 
te laten spelen (bij de mini‘s worden de spelers ingedeeld op geboortemaand). 

Een speler die vanuit de mini’s naar de O-8 categorie gaat zal worden geselecteerd 
op basis van voornamelijk zijn technische – en inzichtelijke kwaliteiten, algemene 
motoriek en mentale deelname aan het spel.  

In oudere leeftijdsgroepen worden de spelers beoordeeld en geselecteerd op de 
volgende  selectiecriteria die betrekking hebben op de FC Lienden spel- en 
trainingsprincipes voor de betreffende leeftijdsgroep: Daarvoor is een speciaal 
formulier ontwikkeld (zie bijlage). 

  -technische Vaardigheden 

  -tactische Vaardigheden 

  -fysieke Vaardigheden 

  -mentale Vaardigheden 

Bij gelijkwaardigheid zal in de regel de voorkeur worden gegeven aan de jongste 
speler/de speler met de meeste potentie. Gedurende het gehele seizoen worden 
spelers beoordeeld door trainers en TC  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL4r_PnY7iAhXHPFAKHad0AQ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.bloggen.be/voetbaltrainingzoalshetmoet&psig=AOvVaw0kDoMJO8fu6huyFMwR46nc&ust=1557483843324722
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TC en trainers stellen de selecties samen, waarbij de TC leidend is. Bij de breedte 
teams wordt de indeling van de teams gedaan in eendrachtige samenwerking tussen 
TC, trainers en afdelingsleiders. 

Gedurende het seizoen zijn er voortgang/beoordelingsgesprekken tussen trainer en 
speler. Hieronder volgt daarvan een overzicht. 

 

Begin van het seizoen door TC : seizoenpresentatie ouders en spelers (informatie 
omtrent seizoen, spel/trainingsprincipes, afspraken, beleid FC Lienden) 

Oktober: gesprek speler/trainer  omtrent ontwikkeling. (doelen, kwaliteiten en 
verbeterpunten) 

December/januari: Evaluatiegesprek afgelopen periode, tussenstand 
voortgang/ontwikkeling 

April/mei: gesprek omtrent eindbeoordeling en voortgang volgend seizoen 

(in onderbouw en middenbouw worden ouders voorafgaand aan het gesprek 
telefonisch ingelicht door de coördinator, als de speler buiten de selectie valt) 

FC Lienden vindt het belangrijk dat de speler zelf leert na te denken over zijn/haar 
eigen ontwikkeling. Daarom wordt de speler tijdens de gesprekken aan het woord 
gelaten en vinden de gesprekken in de regel plaats zonder ouders.  

11- Open selecties 

FC Lienden werkt met open selecties m.a.w. selectiegroepen per leeftijdscategorie. 
Uitgangspunt is om meerdere teams per leeftijdsgroep te realiseren door een actief 
wervingsbeleid. Eind mei zijn de selectiegroepen per leeftijdscategorie bekend, wordt 
er in de maand juni met de deze selectiegroepen getraind alvast als voorbereiding op 
het volgende seizoen en na de zomervakantie krijgt dat haar vervolg. 

De voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt gebruikt om iedere speler binnen de 
selectiegroep de kans te geven zichzelf te bewijzen. De trainers gebruiken deze 
periode om een goed beeld van de spelers te krijgen. 

Aan het einde van de voorbereiding worden de voorlopige teams ingedeeld 
(voorlopig, omdat gedurende het seizoen de samenstelling van de teams kan 
veranderen). De selectieteams zijn  “niet in beton gegoten” m.a.w. de teams kunnen 
gedurende het seizoen van samenstelling veranderen (speler X een team hoger en 
speler Y een team lager). Wij vinden dit inherent aan selectie voetbal bij FC Lienden 
zonder dat we een “duiventil” gaan maken van de teams. Spelers worden op basis 
van prestatie (individueel en binnen het team), gedrag, aanwezigheid/inzet en fitheid 
ingedeeld in een team. Iedere speler speelt op het niveau dat bij hem past.  

Bij wisselingen zullen onze trainers goed communiceren met de speler. Duidelijke 
argumenten worden gebruikt om een keuze te onderbouwen. 

Waarom open selecties? 

FC Lienden streeft ernaar om iedere speler op zijn/haar niveau te laten spelen. 
Gedurende de zomervakantie, maar ook tijdens het seizoen kan de speler door 
allerlei factoren veranderen op het gebied van prestatie, gedrag, aanwezigheid/inzet, 
motoriek en fitheid.  
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Open selecties leidt tot gemotiveerde spelers die continu “vechten” voor hun plek in 
het team. Spelers die goed presteren verdienen de beloning om de stap omhoog te 
maken, spelers die minder presteren moeten zich op lager niveau opnieuw bewijzen. 
Gelijke kansen voor iedereen.  

 

 12- Onze visie op voetbal 

12-A De FC Lienden speler 

 heeft zelfvertrouwen en een actieve houding binnen en buiten het veld 

 speelt in dienst van het team, werkt samen en voert de opdracht van de 
trainer uit (coach baar) 

 speelt in zijn kracht en helpt teamgenoten hun kracht te gebruiken. 

 werkt hard in alle vier de teamfuncties, aanvallen, omschakelen 
aanvallen naar verdedigen, verdedigen en omschakelen van 
verdedigen naar aanvallen. 

 speelt positiespel om tot scoren te komen 

 gedraagt zich positief, sportief en heeft plezier (Koninklijk) 

 helpt medespelers door positieve coaching 

 wil beter worden, investeert in zichzelf, denkt over ontwikkeling na 
(heeft een plan) 

 heeft de wil om te winnen en geeft nooit op 

 gebruikt beide benen 

 heeft een eigen identiteit, toont lef en creativiteit 

 laat zijn hoofd niet hangen 

 neemt professionele lifestyle aan (voeding, rust en blessurepreventie) 

 komt afspraken na en gaat respectvol om met mensen en materialen 

N.B.  Bij de breedte willen we ook zoveel als mogelijk volgens bovenstaande 
spelen/opleiden maar bij hen gaat het met name om plezier. 

13- De spelprincipes 

Ieder FC Liendenteam 

 speelt om te winnen, door vast te houden aan de FC Liendenspel 
principes 

 heeft een duidelijk plan in alle teamfuncties (aanvallen, omschakelen 
van aanvallen naar verdedigen, verdedigen en omschakelen van 
verdedigen naar aanvallen) en kan schakelen tussen verschillende 
speelwijzen 

 bezit meerdere varianten in de opbouw om tot aanvallen te komen 
(overtal creëren/zoeken en uitspelen) 

 bezit veel variatie in balbezit om kansen te creëren 

 houdt de onderlinge afstanden/veldbezetting in alle teamfuncties onder 
controle 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8trCziZHiAhXPK1AKHYVxDJMQjRx6BAgBEAU&url=https://tiincapital.nl/over-ons/visie-missie/&psig=AOvVaw3a2urT32VsxFuFhg0Y3_ss&ust=1557581497885490
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 heeft variatie en een goede organisatie bij dode spelmomenten 

 bezit meerdere manieren van druk zetten/verdedigen om de 
tegenstander het opbouwen moeilijker te maken en doelpunten te 
voorkomen 

 wil de bal tijdens het omschakelen zo snel mogelijk veroveren, door 
snel te reageren op de situatie (3-5 seconde regel) 

 behoudt in de wedstrijden een hoog tempo in handelen, een actieve 
houding 

 werkt op een goede/positieve manier samen om tot een resultaat te 
komen 

 heeft respect voor medespelers, tegenstanders, arbitrage en publiek 

N.B. Bij de breedte willen we ook zoveel als mogelijk aan de boven- en hieronder 
staande principes voldoen maar, nogmaals, plezier staat bij hen voorop. 

 

Spelprincipes per leeftijdscategorie   probeer alles zo concreet mogelijk te 
beschrijven. bv wat bedoel je bij de diverse leeftijdscategorieën met 'de 
veldbezetting is zichtbaar'/ 

13-A. Categorie O-8 en O-9 

                    Verdedigen 

 iedereen verdedigt mee 

 vooruit de bal afpakken van de tegenstander 

 tegenstander dwingen de bal naar de zijkant te spelen (breedte pass) 
    Omschakelen Verdedigen naar Aanvallen  

 zo snel mogelijk naar het doel van de tegenstander 
                    Aanvallen 

 tegenstanders passeren 

 vooruit passen en dribbelen 

 passen, dribbelen & schieten met links & rechts 

 samenspelen & samenwerken 
                    Omschakelen Aanvallen naar Verdedigen  

 bal zo snel mogelijk terug veroveren binnen 3 seconden 
 
13-B. Categorie O-10 en O-11 
 
                     Verdedigen 

 veld klein maken door in lengte & breedte (kantelen & 
knijpen/aansluiten & inzakken) 

 iedereen verdedigt mee 

 vooruit de bal afpakken van de tegenstander 

 tegenstander dwingen de bal naar de zijkant te spelen (breedte pass) 

 altijd positie kiezen tussen de man en het doel 
     Omschakelen Verdedigen naar Aanvallen  

 zo snel mogelijk naar het doel van de tegenstander 
     Aanvallen 

 veldbezetting is zichtbaar 

 2v1 situaties creëren en uitspelen 

 diepte voor breedte (schuine passes spelen) 
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 tegenstanders passeren 

 (vooruit) passen, dribbelen & schieten met links & rechts 

 samenspelen & samenwerken 

 speler creëert een eigen wapen  
 

 
Omschakelen Aanvallen naar Verdedigen  

 bal zo snel mogelijk terug veroveren binnen 3-5 seconden 
 

 
13-C . Categorie O-12 t/m O-15 
 

Verdedigen 

 veld klein maken door in lengte & breedte (kantelen & 
knijpen/aansluiten & inzakken) 

 iedereen verdedigt mee 

 1v1 duel kunnen winnen of tegenstander los laten om medespelers te 
helpen de bal te veroveren 

 tegenstander dwingen de bal naar de zijkant te spelen (breedte pass) 

 altijd positie kiezen tussen de man en het doel 

 onderlinge afstanden tussen linies & spelers zichtbaar (Maximaal 10 
meter) 

Omschakelen Verdedigen naar Aanvallen  

 keuzes: z.s.m. kansen creëren of de bal in bezit houden 

 diepgaande spelers zonder bal      
Aanvallen 

 veldbezetting is zichtbaar 

 2v1 situaties creëren d.m.v. lokpasses & lokdribbels 

 diepte voor breedte (schuine passes spelen) 

 tegenstanders passeren 

 (vooruit) passen, dribbelen & schieten met links & rechts 

 samenspelen & samenwerken 

 vrijlopen in de ruimte, zodat de speler aan de bal altijd 2 of 3  

 afspeelmogelijkheden heeft 

 speler heeft een eigen wapen  
Omschakelen Aanvallen naar Verdedigen  

 bal zo snel mogelijk terug veroveren binnen 3 seconden 

 3 spelers rond de bal creëren 

 gevaar herkennen, druk geven op de bal of z.s.m. terug komen in  

 verdedigende positie 
Dode spelmomenten  

 goede organisatie, iedere speler heeft een functie/neemt actief deel 
 

13-D. Categorie O-17 t/m O-19 
 

       Verdedigen 

 veld klein maken door in lengte & breedte (kantelen & 
knijpen/aansluiten & inzakken) 

 elke speler heeft een actieve houding in het meeverdedigen 
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 herkennen wanneer druk op de bal, wanneer verdedigend positie 
kiezen 

 verschillende hoogtes gebruiken om de bal als team te veroveren 
(A,B,C) 

 tegenstander dwingen naar daar waar we de bal willen veroveren 

 keuze tussen positioneel verdedigen en man op man verdedigen 

 veld klein maken: Onderlinge afstanden tussen linies & spelers 
zichtbaar (maximaal 10 meter) 

      
 
 Omschakelen Verdedigen naar Aanvallen  

 snelle omschakeling/spelhervatting 

 keuzes: z.s.m. kansen creëren of de bal in bezit houden 

 diepgaande spelers zonder bal 
 

       Aanvallen 

 veldbezetting is zichtbaar 

 2v1 situaties creëren d.m.v. lokpasses & lokdribbels 

 diepte voor breedte (schuine passes spelen) 

 tegenstanders passeren 

 (vooruit) passen, dribbelen & schieten met links & rechts 

 samenspelen & samenwerken 

 vrijlopen in de ruimte, zodat de speler aan de bal altijd 2 of 3  
      afspeelmogelijkheden heeft 

 speler heeft een eigen wapen, speelt in zijn kracht en spelers        
        versterken elkaars kracht.  

 creëren derde man situatie 

 spelers bewegen ten opzichte van elkaar, anticiperen op elkaar,  
        waarbij posities bezet zijn 
 
Omschakelen Aanvallen naar Verdedigen  

 bal zo snel mogelijk terug veroveren binnen 3 seconden 

 3 spelers rond de bal creëren 

 gevaar herkennen, druk geven op de bal of z.s.m. terug komen in    

 verdedigende positie. (diepte eruit halen) 
 

Dode spelmomenten 

 goede organisatie, iedere speler heeft een functie/neemt actief deel 

 variatie in dode spelmomenten 
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14-A Onze visie op trainen 

De trainers van FC Lienden maken  gebruik van de KNVB Rinus 
App: 

 

 

 

 
https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus 

Op deze app staan per leeftijdsgroep: 

 Losse oefeningen 

 Midweekse programma’s 

 Complete trainingen 

 Seizoenplanning 
 
Deze app is ter ondersteuning van onze trainers en sluit aan bij dit opleidingsplan. 

 

14-B  Trainingsprincipes 

 spelers zijn veel in beweging, actieve training 
(maximaal 4 spelers in een rij) 

 spelen & trainen om te winnen & beter te worden. 
(winnaar elementen, spelvormen, tijd & puntensysteem 
inzetten) 

 zoveel mogelijk trainen met de bal (met & zonder 
weerstand) 

 duidelijk trainingsdoel (spelers kunnen na afloop 
vertellen/uitleggen wat & waarom er getraind is) 

 hoge intensiteit van training (veel herhaling & hoog tempo 
voetbalhandelingen uitvoeren) Intensiteit is afgestemd op 
leeftijdskenmerken 

 hard werken belonen & stimuleren (100% inzet) 

 tweebenigen  stimuleren 

 afwisselende & uitdagende oefenstof aanbieden aan de spelers, die 
past bij de leeftijdsgroep  

 spelers hebben veel plezier en durven fouten te maken (lef & creativiteit 
stimuleren) 

 spelers worden gestimuleerd om tijdens en buiten trainingen aan hun 
kwaliteiten/verbeterpunten te werken (voetbalhuiswerk) 

 binnen iedere oefenvorm worden spelers op technisch, tactisch, fysiek 
en mentaal vlak ontwikkeld. De oefenvormen zijn gebaseerd op de FC 
Lienden spelprincipes  

 

 

https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.fcroerdalen.nl/wp-content/uploads/2019/02/Rinus-def.png&imgrefurl=https://www.fcroerdalen.nl/2019/02/10/avondje-rinus-voor-jeugdleiders/&docid=o7JVngzLvI9HaM&tbnid=w34qwfp6U_FBNM:&vet=10ahUKEwjkqsjHh5HiAhWkyqYKHft6AZgQMwh2KCwwLA..i&w=327&h=257&hl=nl&authuser=0&bih=963&biw=1920&q=rinus app&ved=0ahUKEwjkqsjHh5HiAhWkyqYKHft6AZgQMwh2KCwwLA&iact=mrc&uact=8
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15- Talentontwikkeling    

 spelers trainen en spelen op het niveau dat past bij de speler. Spelers 
worden doorgeschoven naar een hoger/lager team/leeftijdsgroep als dit 
voor het talent het beste is (ook al heeft dit invloed op de resultaten van 
het team) 

 de speler kent zijn kwaliteiten en verbeterpunten en wordt begeleid in 
zijn ontwikkeling op deze vlakken, door middel van het POP model en 
individuele gesprekken met de trainer 

 spelers worden aangemoedigd en krijgen instructies om buiten de 
trainingen en wedstrijden zichzelf te ontwikkelen (voetbalhuiswerk) 

 door middel van gesprekken en bewustwording (in de 
middenbouw)worden de spelers zich bewust van hun eigen en 
andermans rol/taak binnen het team 

 spelers worden aangemoedigd meerdere sporten te beoefenen om zich 
breder te ontwikkelen 

 FC Lienden heeft de ambitie om spelers nog gerichter te begeleiden op 
het gebied van fysiek en mentaal, door specialisten op deze gebieden 
in de opleiding op te nemen 

 FC Lienden heeft de ambitie voor nog meer individuele begeleiding van 
toptalenten (extra trainingen, masterclass,  gesprekken, videoanalyse) 

 

15-A Beleid omtrent doorschuiven spelers 

TC en trainers overleggen regelmatig over de ontwikkeling van spelers op technisch, 
tactisch, fysiek en mentaal gebied. In overleg tussen TC, trainers en speler kan 
besloten worden om een speler (talent) door te schuiven naar een leeftijdsgroep 
hoger als dit de ontwikkeling van de speler ten goede komt en/of uitblinkt op de 
bovenstaande onderdelen. Hierin is de coördinator leidend. 

Er zijn verschillende opties van doorschuiven: 

-X aantal keer meetrainen per week 
-X aantal keer meetrainen per week en incidenteel meespelen tijdens wedstrijden  
-vast doorschuiven (trainen en spelen) 
 
In uitzonderlijke gevallen kan ervoor gekozen worden om een speler voorafgaand 
aan het seizoen definitief door te schuiven naar een hogere leeftijdsgroep.  

De ontwikkeling van en het belang van de speler gaan voor de resultaten van het 
team. Een speler mag dus nooit bij een team gehouden worden omdat de kans op 
winnen met deze speler groter is.  

 

Spelers worden om de volgende redenen doorgeschoven: 

 de speler onder hogere weerstand brengen, wat de ontwikkeling van de 
speler ten goede komt 

 meer fysieke weerstand, fysiek 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj63-63iJHiAhWQLVAKHUWmAWwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gic.nl/wonen/student-hanzehogeschool-start-in-groningen-voetbal-academie&psig=AOvVaw0hBfsWTUMV-2cCmtUo0IEE&ust=1557581223487066
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 hoger tempo, sneller handelen technisch/tactisch 

 andere plek in de hiërarchie, mentaal 

 de speler uit zijn comfortzone halen 

 andere omgeving, andere invloeden van trainer 

 speler inspireren, motiveren, belonen, uitdagen 

 signaal naar team 
Bij de breedte worden tijdens het seizoen geen spelers doorgeschoven (alleen bij 
hoge uitzondering) maar kunnen spelers vanaf januari wel meetrainen met een hoger 
team cq met een selectieteam. 

 
 

 

 

15-B Doorstroming van jeugd naar senioren (-selectie) 

Eén van de doelstellingen van de FC Lienden jeugdopleiding is spelers opleiden voor 
het eerste team bij de senioren (zaterdag 1 of zondag 1). Om de doorstroming van 
jeugdspelers naar het eerste team zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt FC 
Lienden gebruik van de volgende tools: 

 

 goede communicatie/samenwerking tussen jeugd en senioren. Er is 1 
belang: Eenduidig naar buiten komen en de club positief uitdragen. 

 jeugdspelers krijgen de kans zich te bewijzen, te wennen aan het 
niveau door mee te trainen/wedstrijden te spelen met de selectie 
(eerste, Jong FC Lienden (O21)  en zaterdag 1, zondag 1) 

 na de herfstvakantie trainen de 2-3 grootste talenten uit de O-19, 1x per 
week mee met het eerste team 

 jeugdspelers worden uitgenodigd om mee te spelen met O-21 
wedstrijden 

 bij het samenstellen van de selectie voor de  eerste teams, Zondag  en 
zaterdag 1, wordt er eerst gekeken naar de jeugdspelers die in de 
nabije toekomst door kunnen stromen 

De ambitie die FC Lienden heeft is om een nog concreter ontwikkelplan te hebben 
voor en talentvolle speler. 

Spelers bij/uit de breedte worden zoveel als mogelijk geënthousiasmeerd om 
vriendenteams te creëren (zie zondag 2) .  

 
16- Visie op wedstrijden 

 wedstrijden worden gespeeld volgens de FC Lienden spel- & coaching 
principes 

 spelers spelen ongeveer gelijk aantal minuten gedurende het seizoen in 
de onder & middenbouw 

 in de bovenbouw is de intentie om alle spelers zoveel mogelijk te laten 
                           spelen (iedere speler krijgt speeltijd) 

 spelers moeten leren te spelen op meerdere posities, in de bovenbouw 
specialiseren spelers zich meer op een positie 
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 voldoende speeltijd aanbieden voor alle spelers door wedstrijden te 
kunnen spelen met andere teams 

 georganiseerde warming-up die past bij de leeftijdsgroep, spelers 
optimaal voorbereiden op de wedstrijd 

 de coaching wordt alleen gedaan door de trainer/coach 

 de staf & spelers zijn zichtbaar in FC Lienden kleding 

 in en rondom de dug-out is het netjes 
 

                17- Visie op coachen 

De coaching principes van FC Lienden zijn: 

 de trainer laat spelers meedenken en met oplossingen komen, om 
zelfregulerend gedrag te stimuleren 

 de trainer stimuleert de wil om te winnen/om beter te worden 

 de trainer stelt de ontwikkeling van het team/de speler boven resultaat 

 de trainer zorgt voor een duidelijke wedstrijd-, rust- en nabespreking 
(afgestemd op leeftijd) 

 de trainer is enthousiast, actief, positief kritisch en veeleisend 

 de trainer benadert de spelers vanuit kwaliteit (kracht); wat kan de 
speler wel 

 de trainers spreken dezelfde taal, gebruiken dezelfde termen 

 de trainer geeft voorbeelden door het zelf voor te doen of beelden te 
gebruiken 

 de trainer stelt doelen voor spelers/team, heeft een plan voor de 
spelers/team (afgestemd op leeftijd) 

 de trainer communiceert helder met spelers (staat open voor inbreng 
spelers) en staf  

 de trainer is eerlijk en beargumenteert keuzes 

 de trainer zorgt bij de breedte dat iedere speler evenveel speelminuten 
krijgt  

 De begeleiding gebruikt het principe van “Positief Coachen”. 
 
 

 

   “Doelgerichte samenwerking van kennis, vaardigheden en kracht”  
 

18- Organisatie 

Organogram 

Het hoofdbestuur van FC Lienden bestuurt onze club en daaronder hangen tal van 
commissies en coördinatieteams , waaronder ook de jeugdcommissie. In het 
hoofdbestuur  maakt de jeugdvoorzitter deel uit van het jeugdbestuur.  De 
jeugdcommissie (we spreken niet over jeugdbestuur want feitelijk is er maar één 
bestuur) op haar beurt bestaat uit een voorzitter, lid selecties jeugd, lid breedte 
jeugd, lid financiën & HJO 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.zpvnuenen.nl/Portals/0/Files/Algemeen/Images/Flyer theatervoorstelling ouders Nuenen - logo.jpg&imgrefurl=https://www.zpvnuenen.nl/Afdelingen/Algemeen/Positief-Coachen&docid=IbR3EcM-0t5GRM&tbnid=QRbrfnL5y_8SbM:&vet=10ahUKEwic2bXpiJHiAhWewsQBHZ4TBdMQMwh4KC8wLw..i&w=361&h=106&hl=nl&authuser=0&bih=963&biw=1920&q=POSITIEF COACHEN&ved=0ahUKEwic2bXpiJHiAhWewsQBHZ4TBdMQMwh4KC8wLw&iact=mrc&uact=8
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Het commissielid selecties jeugd is voorzitter van het zogeheten Technisch Hart 
Jeugd waar ook de HJO,  de TC en de Special Projects Coördinator zitting in 
hebben. (Deze moet opgericht worden) Onder de HJO en de TC vallen vervolgens 
alle trainer/coaches van de jeugd  teams van FC Lienden(voor een volledig overzicht 
van het organogram zie bijlage B). 

19- Technische Commissie Jeugd 

Het technisch houdt zich bezig met het beleid,  de strategie en de dagelijkse operatie 
van de jeugd . De rollen en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: 

Voorzitter:   

 eindverantwoordelijk voor beleid, strategie en operatie van 
jeugdselecties 

 zitting in jeugdcommissie en afstemming met collegae 

 periodiek contact met leden van Hoofdbestuur en Technische 
Commissie Senioren 

 primaire contact met BVO’s, KNVB en amateurverenigingen 

 eindverantwoordelijk voor aanstelling HJO, TC en trainers 

 overall communicatie inzake jeugd  (bv website e.d.) 

Hoofd Jeugdopleiding: 

 eerste aanspreekpunt voor jeugd voetbal 

 uitvoering Jeugdplan 

 leiding aan TC 

 aanstelling trainers met TC 

 contact met BVO’s, KNVB, amateurverenigingen(o.a. HJO 
Bijeenkomsten) 

 organisatie interne seminars  

 contact met Technische Commissie Senioren 

 database (potentiële) trainers 

 voorstellen voor innovaties 

Jeugd Coördinatoren (per leeftijd of cluster, onder/bovenbouw): 

 ontwikkeling, begeleiding, voortgang, controle, werving trainers 

 behulpzaam bij werving en ondersteuning teammanagers 

 invulling open selecties i.s.m. HJO 

 2e lijn communicatie met ouders (dus na de trainers) 

 leerlijn bewaken, zicht op innovaties en toezicht op voldoende 
oefenwedstrijden, speelminuten, trainingsopkomst etc. 

 stagebegeleider 

 specifieke gesprekken met spelers samen met trainer. Opschakelen 
naar HJO 

 specifieke gesprekken met trainers samen met HJO. Opschakelen naar 
voorzitter 

 innovaties binnen de leeftijdsgroep(en) (talentenspel, verschillende 
balmaten trainen, voetbalhuiswerk, performance etc.) 
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De TC is  als volgt verdeeld over de selectie en breedte teams (seizoen 2019-2020): 

Bovenbouw    O-19, O17, O-15, O-13,O-12 
Onderbouw    O12,O11,O-10, O-9, O-8,O-7  

Nieuw: Special Projects Coordinator: 

 coördinator scouting en (interne) stages 

 coördinator Facilities waaronder bv doeltjes, bussen e.d. 

 zitting in seniorencommissie (brug van jeugd naar senioren) 

 special Projects bv video-analyse, kleding e.d. 

19-A Overleg Technische Commissie  

Iedere woensdagavond  komt de commissie bij elkaar (in ieder geval de HJO en TC) 
en zijn er vele informele contactmomenten via e-mail, telefoon en app. De voorzitter 
spreekt welhaast iedere dag de HJO waardoor de snelheid in informatiedeling en 
besluiten goed is. Geregeld worden er ook vergaderingen belegd (bv 
scoutingsoverleg) waarbij dan ook andere medewerkers binnen FC Lienden worden 
uitgenodigd. 

19-B Technisch kader 

Van de trainer verwacht FC Lienden dat hij zich bewust is van het feit dat hij een 
vertegenwoordiger is van FC Lienden en een voorbeeldfunctie heeft. Een functie-
uitoefening die past binnen de normen en waarden van FC Lienden . Hieronder volgt 
een overzicht van de trainers, hun team en kwalificatie (seizoen 2019-2020): 

 
 

O.19-1:  Geen 

O.17-1:  Geen 

O.15-1:  Matthijs Sterrenburg  Uefa 3 

O.13-1:  Ab Borreman    Pupillentrainer 

O.12-1:  Geri van de Brink   Pupillentrainer 

O.11-1:  Jos van Kalkeren   start JCT basis 

O.11-2:  Michel van Geldof   start JCT basis   

O.10-1:  Niels van Ernst   start JCT basis 

O.9-1:  Wilfred de Kruiff   start JCT basis 

O 9-2:  Patrick Wiilschut   start JCT basis 

O.8-1:  Thijs van de Brink   Start pupillentrainer en Uefa 3 

O.7-1:  Edwin van Kuilenburg  start JCT basis  

Het moge duidelijk zijn dat FC Lienden moet sturen op het kwalificeren van haar 

Jeugdtrainers. 

Duidelijk hierin is dat we trainers moeten motiveren om KNVB trainerscursussen te 

gaan volgen , in januari/februari 2020 start een trainerscursus JVT Basis 

 

 

 



 
 
 

19 

 

20- Functieomschrijving trainers 

De functieomschrijving van de FC Lienden trainer is: 

 dient te beschikken over voldoende inlevingsvermogen, tactvol 
optreden en moet kunnen samenwerken 

 levert binnen de vereniging een wezenlijke bijdrage aan het tot stand 
komen van de geformuleerde doelstellingen 

 is betrokken bij de vereniging, bekijkt trainingen en wedstrijden van 
andere teams 

 dient zich te kunnen verplaatsen in het standpunt van anderen en 
bewust te zijn van de wijze waarop interne en externe beslissingen ten 
aanzien van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers op andere 
overkomen  

 beschikt over voldoende initiatief bij het nemen van noodzakelijke 
beslissingen, pakt zelf activiteiten op 

 heeft een positieve uitstraling en laat zich niet door tegenslagen 
demotiveren 

 is ambitieus, wil zich continu ontwikkelen 

 is in zijn uiterlijk (kleding, verzorging) een goede vertegenwoordiger van 
de club en kan indien zijn eigen team niet hoeft te spelen incidenteel 
worden ingezet als coach bij een ander team 

 is trainer-coach van FC Lienden  jeugdopleiding en beschikbaar voor 
alle jeugdteams 

 is inhoudelijk op de hoogte van het leerplan/jeugdplan van FC Lienden 
en conformeert zich hieraan  

 verzorgt de trainingen op  genoemde trainingsdagen van zijn team en 
zorgt voor een goede voorbereiding op de training met inachtneming 
van de FC Lienden training principes en spelprincipes beschreven in 
het jeugdplan 

 verzorgt op wedstrijddagen de voorbereiding op de wedstrijd en de 
coaching van het team. (voor-, rust-, nabespreking) met inachtneming 
van de FC Lienden coaching principes beschreven in het jeugdplan 

 bezoekt activiteiten die door FC Lienden worden georganiseerd in het 
teken van de ontwikkeling van de Jeugdopleiding. (seminar, train de 
trainer, vergaderingen) 

 is verantwoordelijk voor het gedrag van de begeleiding, assistent 
trainer, assistent scheidsrechter, teammanager, verzorger(ster), van 
zijn team op trainings- en wedstrijddagen 

 communiceert bij de teamsamenstellingen altijd met zijn collega trainer-
coach van dezelfde leeftijdscategorie. 

 onderhoudt contact met de wedstrijd coördinator aangaande 
wedstrijdzaken, wedstrijdformulier inleveren en KNVB correspondentie 

 bewaakt de naleving van het huishoudelijk reglement bij zijn 
begeleiding, spelers en overige spelers van de selectieteams. Met 
andere woorden hij corrigeert indien nodig ook spelers die niet in zijn 
team spelen 
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 bemoeit zich niet inhoudelijk met de scheidsrechter en assistent 
scheidsrechters tijdens de wedstrijden, dit gaat namelijk altijd ten koste 
van het team 

 valt onder de directe verantwoordelijkheid van het lid jeugdcommissie 
selectie en rapporteert aan de HJO 

 

 

 

 

20-A Voortgang/beoordeling technisch kader 

Het technisch kader wordt beoordeeld door de Technische Commissie Jeugd aan de 
hand van het bekijken en beoordelen van de trainingen, wedstrijden en besprekingen 
op de volgende gebieden:  

 uitvoering Jeugdplan 

 training en wedstrijd (voorbereiding, inhoud trainingen, managen 
staf/team,   

 coaching) 

 kennisniveau training op het gebied van techniek, tactiek, fysiek, 
mentaal)  

 communicatie (positief coachen, omgang met collega’s 

 mindset (voorbeeldfunctie, uitstraling, gedrevenheid, ambitie) 

 de ontwikkeling van de spelers/team 
 

 
 
 
De voortgang/beoordeling vindt plaats door: 

 meerdere gesprekken tijdens het seizoen middels het 
beoordelingsformulier dat is opgesteld aan de hand van de training-
/spelprincipes van FC Lienden 

 directe feedback tijdens en na wedstrijden en trainingen 
 
Gesprekken met trainers vinden plaats: 

Oktober/november:  thema voortgang/ontwikkeling 
Januari :   thema beoordeling 
Maart/april:   thema voortgang naar volgend seizoen  

 
 
 
20-B Werving trainers 
 
Alle FC Lienden trainers zijn in het bezit van de papieren die nodig zijn om het 
betreffende selectieteam te mogen trainen en coachen of zijn bezig deze papieren te 
halen. 
Ondanks dat het verloop van trainers niet groot is, komen en gaan er altijd wel een 
paar trainers aan het einde/begin van het seizoen. 



 
 
 

21 

Hieronder volgende de stappen in het wervingsproces: 

 trainers sturen een uitgebreid CV, dat beoordeeld wordt door het 
Technisch Hart 

 trainers worden op basis van het CV uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met HJO en TC 

 er wordt gelet op: achtergrond als speler, ervaring als trainer, behaalde 
diploma’s, ambities, inzet, enthousiasme, woonplaats, tijd/prioriteit, 
persoonlijkheid (past de trainer bij FC Lienden /het trainersteam/de 
leeftijdsgroep) 

 de trainer moet staan achter de visie/filosofie/principes van FC Lienden 

 na een positief gesprek volgt er een gesprek met de andere trainer(s) 
uit de leeftijdsgroep en/of met Technisch Hart 

 zijn alle indrukken positief dan volgt er een financieel gesprek (dit wordt 
veelal ook per mail of telefoon gedaan) 

 als alle partijen het eens zijn, wordt de trainer aangenomen 

 trainers bij de breedte zijn vooral stagiaires CIOS en spelers uit de 
selectieteams (zij ontvangen tijdens een sessie aan het begin van het 
seizoen een specifieke handleiding) 

 

FC Lienden biedt  trainers de mogelijkheid om stappen te maken binnen de 
jeugdopleiding om zichzelf te ontwikkelen en continuïteit te waarborgen(eigen 
trainers krijgen voorrang). Ook ziet FC Lienden graag spelers uit de eigen 
seniorenselectie of jeugd, trainer worden bij de eigen club. 

Standaard heeft FC Lienden een schaduwlijst van interessante/talentvolle trainers uit 
de omgeving. 

 

 

 

20-C Ontwikkeling trainers 

 de Technische Commissie Jeugd organiseert 4x per jaar een seminar 
(technisch, tactisch, fysiek, mentaal)  voor alle  trainers 

 FC Lienden stimuleert de ontwikkeling van trainers door mee te betalen 
aan en ruimte te creëren voor het volgen van cursussen 

 met alle trainers worden ontwikkelings- en evaluatiegesprekken 
gevoerd 

 TC coachen trainers rond trainingen en wedstrijden 

 trainers krijgen bij FC Lienden de kans om stappen te maken binnen de 
opleiding. Hiermee wil FC Lienden de continuïteit waarborgen 

 trainers worden gestimuleerd om met andere trainers mee te 
lopen/kijken, om ervaring op te doen met verschillende leeftijdsgroepen 
en nieuwe inzichten te krijgen 

 de mini’s en onderbouwteams worden getraind door o.a. junioren 
(ideaalbeeld) uit de jeugd. Zij worden begeleid in de keuze voor 
oefenstof en het geven van training. Op deze manier wil FC Lienden 
haar jeugd enthousiasmeren om trainer te worden en ontwikkelen tot 
trainer 
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 binnen FC Lienden zijn specialisten die ingezet worden om de trainers 
te helpen in hun ontwikkeling 

 trainers worden gestimuleerd om mee te denken/werken aan de 
ontwikkeling van het FC Lienden jeugdplan 

 

20-D Stage voor trainers BVO 

FC Lienden is op zoek naar een partnerclub (BVO) en dat biedt tal van 
mogelijkheden op de uitwisseling van kennis en kunde. Een onderdeel daarvan is het 
kunnen lopen van stage door trainers van FC Lienden bij een andere BVO . 
Welhaast vanzelfsprekend stimuleren wij dat maar vooraf zal een trainer beoordeeld 
worden aan de hand van de volgende criteria: 

 heeft het niveau en potentie om stage te lopen bij een BVO 

 wil graag leren en staat open voor feedback 

 neemt initiatief en kijkt mee bij andere teams/trainers 

 heeft de tijd en energie om naast zijn team stage te kunnen lopen 

 is in zijn eigen tijd bezig om zichzelf te ontwikkelen 

 bezit voldoende kennis op technisch, tactisch, fysiek & mentaal gebied 
 

 

20-E Interne stage 

Een trainer kan een verzoek doen bij de HJO en/of TC voor een interne stage.  

In principe wordt ieder verzoek tot stage gehonoreerd en beslissen de HJO’s en TC 
over de indeling van de stagiairs in overleg met de betreffende selectietrainer. 

Belangrijk daarbij is dat er ook een klik is tussen de stagiair en de selectietrainer 
temeer laatstgenoemde ook zijn stagebegeleider is. 

 

 

20-D Stage bij FC Lienden door externe trainers 

Een externe trainer moet per mail met CV een stageverzoek indienen bij FC Lienden 
en vervolgens behandelen de HJO en TC dit verzoek. Indien er plaats is voor externe 
stagiairs (inde regel wel maar limitatief), bepalen de HJO en TC in overleg met de 
selectietrainer(-s) bij welk team de stage zal plaatsvinden. Vervolgens vindt er een 
gesprek plaats tussen de stagiair en de selectietrainer (wederom: is er een klik?) en 
bij positieve uitkomst volgt er een proefperiode van 1 maand waarbij (en ook daarna) 
de selectietrainer dient als begeleider. 

  
 

 “Interne doorstroming boven externe instroom” 
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21- SCOUTING 

De kwaliteit van de jeugdopleiding van FC Lienden moet groeien  en zal  zich onder 
meer uiten in het steeds op hoger niveau spelen van onze teams van O-7 t/m O-19. 

Ook een regionale uitstraling is van belang om spelers te stimuleren om in de 
jeugdopleiding van FC Lienden te gaan spelen. 

Teneinde de kwaliteit goed te houden, en eigenlijk nog het liefst verder te verbeteren, 
is het goed om van tijd tot tijd aspecten onder de loep te nemen. 

 

 

21-A Doorstroming talentvolle spelers (interne scouting) 

Spelers in de teams van FC Lienden zullen minstens twee keer per seizoen worden 
beoordeeld. Hiertoe heeft FC Lienden een team van interne scouts samengesteld.  

Deze interne scouting moet dus leiden dat spelers van onze eigen club, kunnen 
doorstromen naar een selectie team.: Interne doorstroming heeft prioriteit boven 
externe instroom. 

 
21-B Instroming talentvolle spelers  

Vanwege de kwaliteit van onze jeugdopleiding melden zich jaarlijks vele spelers aan 
om bij FC Lienden te mogen voetballen. Talentvolle spelers van buiten de club 
kunnen in aanmerking komen voor een plaats in één van de selectieteams.  

Een speler dient zichzelf te melden voor selectiewedstrijd/-training via de mail bij FC 
Lienden en zal dan gevraagd worden om een formulier in te vullen en zijn voetbal-CV 
op te sturen. De speler in kwestie dient zelf, naar eigen goed dunken, zijn huidige 
club, in deze fase, in te lichten. FC Lienden zal geen toestemming vragen aan de 
betreffende club (immers dit hoeft niet en leidt vaak tot onnodige discussie) en zal als 
de speler daadwerkelijk stage gaat lopen de betreffende club inlichten. 

Spelers worden vervolgens uitgenodigd voor een selectiewedstrijd/-training die in 
maart georganiseerd worden., waarna evaluatie plaats vindt en de speler te horen 
krijgt of hij in aanmerking komt voor een stage.  

Een stage betekent dat de speler mee gaat trainen voor een x-periode met het team 
waarvoor hij in aanmerking zou kunnen komen. Tijdens de stage (maart/april) wordt 
de speler beoordeeld door de betreffende trainer en leden van de TC. Na de stage 
krijgt de speler te horen of hij in aanmerking komt voor het betreffende selectie  team 
(voor alle duidelijkheid: dat is dan het hoogste selectie team in die leeftijdscategorie 
en de speler moet direct bij de beste 6 van dat team behoren). 

De externe instroom zal gemaximaliseerd worden tot maximaal 3 spelers per 
leeftijdsgroep.  

Met deze maximalisatie wordt o.a. bewerkstelligd dat jongens die al bij FC 
Liendenspelen een goede kans krijgen cq behouden, FC Lienden geen duiventil 
wordt en we ook greep houden op onze cultuur. 

De geselecteerde speler zal vervolgens geholpen worden met de overschrijving naar 
FC Lienden en sluit hij in juni aan bij zijn team als voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. 
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Spelers die komen vanuit de jeugdopleiding van een BVO (Betaald Voetbal 
Organisatie) melden zich, al of niet met hulp van de BVO, bij de HJO en behoeven 
geen stage te lopen en wordt specifiek gekeken of ze kunnen instromen. Voor 
spelers die terugkomen (van een BVO) naar FC Lienden geldt in principe dat ze 
kunnen instromen. 

Er zal niet alleen naar de voetbalvaardigheden van een speler gekeken worden maar 
ook of hij past bij de identiteit (cultuur) van FC Lienden. 

 

 

 “Het onderschrift zegt genoeg” 

 

22- DISCIPLINE 

Bij een kwalitatief goede jeugdopleiding behoort ook het aspect discipline een plek te 
krijgen in dit jeugdplan en is feitelijk een onderdeel van de normen en waarden die 
FC Lienden omarmt. We hebben het hieronder verdeeld in afspraken met spelers en 
trainers en regels voor de ouders, 

22-A Afspraken met spelers 
De speler: 

 zorgt voor een correct tenue zowel bij trainingen als wedstrijden. HFC 
sokken worden op de juiste manier gedragen, waarbij de blauw-witte 
strepen te zien zijn 

 zorgt bij afwezigheid van trainingen en wedstrijden voor een tijdig 
afmeldingbericht  

 ruimt eigen spullen op, laat de kleedkamer netjes achter, helpt bij 
opruimen en gaat zuinig met materialen om 

 toont respect voor de scheidsrechter,  tegenstanders, leiders, trainers 
e.a. 

 toont positief gedrag in en buiten het veld 

 gaat na de training/wedstrijd douchen (selectie teams) 

 komt als hij geblesseerd is naar de club en volgt een aangepast 
programma in overleg met de trainer. (of in overleg met de trainers 
moet anders besloten zijn) 

 traint en speelt wedstrijden tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie. 
Alleen in de kerstvakantie wordt er niet getraind en gespeeld  

 moet minimaal 2 volledige trainingen hebben afgewerkt om in het 
weekend in de basis te starten 

 weet dat trainingen en wedstrijden verplicht zijn. Te vaak te laat, te vaak 
trainingen en wedstrijden missen heeft consequenties 

 laat FC Lienden activiteiten voorgaan op andere voetbalactiviteiten 
(andere clubs, voetbalscholen, stages) 

 drinkt geen alcohol en rookt niet (op de club) 
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 gebruikt tijdens de voorbereiding op de wedstrijd geen telefoon in de 
kleedkamer 

 gebruikt het K-woord niet 

 betaalt zelf de boete die door de KNVB is opgelegd 

 betaalt op tijd zijn contributie/selectietoeslag 
 
 
 
 
 
22-B Afspraken met trainers 
De trainer: 

 voert het FC Liendenjeugd plan uit 

 zorgt voor een goede voorbereiding op trainingen en wedstrijden 

 start de trainingen en wedstrijden op tijd 

 zorgt dat, als het kan, de training klaar staat als de training begint 

 gebruikt telefoon op het veld alleen als deze een functie hebben met 
betrekking tot de training of wedstrijd 

 zit tijdens de training niet in de dug-out 

 is verantwoordelijk voor de materialen, zowel bij wedstrijden als 
trainingen 

 laat na de training het veld leeg achter 

 houdt de eigen materialen en pakt geen materialen van andere 
teams/trainers 

 geeft op FC Liendengeen commerciële (individuele) trainingen 

 houdt de website van FC Lienden bij twijfel over afgelasting in de gaten 
of neemt contact op met de TC  

 is verplicht om aanwezig te zijn bij seminars en vergaderingen 

 meldt zich af bij de TC en in overleg wordt er gezocht naar een 
vervanger 

 geeft training en coacht wedstrijden in FC Lienden kleding 
 
 
 
 
22-C Regels voor de ouders 
Ouders: 

 moedigen aan, maar coachen niet 

 bespreken geen voetbaltechnische en -tactische zaken of keuzes met 
de trainer. Communicatie verloopt tussen speler en trainer 

 kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de TC of de 
jeugdcommissie 

 krijgen presentatie aan het begin van het seizoen en hebben de 
mogelijkheid om vragen te stellen 

 staan tijdens wedstrijden en trainingen buiten de hekken van het veld 

 gedragen zich positief langs de lijn, bij winst en verlies, naar eigen kind, 
team, tegenstander, scheidsrechter en andere ouders/supporters 

 nemen een actieve rol aan zoals o.a. vervoer, organiseren activiteiten, 
grensrechter, teammanager 
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 stimuleren spelers op een positieve manier (aanwezigheid 
trainingen/wedstrijden, afspraken nakomen, juiste mindset/houding) en 
tonen belangstelling 

 
 

 “Tot slot nog wat zaken op een rijtje” 
 
23 – FC Lienden gaat werk maken om meisjes en dames te interesseren te 
gaan voetballen: d.m.v. vrienden en vriendinnendagen en actieve werving in de 
regio. 

Damesvoetbal (zowel meisjes als vrouwen) 

In het kader van “familiair” als een van de normen en waarden en ook vanwege de, 
wat men noemt, cohesie binnen de club, hecht FC Lienden er aan om een goede 
damestak te hebben cq verder te ontwikkelen.  

Doelstelling 

 levensvatbare & volwaardige invulling van voetballen door meisjes & 
vrouwen binnen een amateurclub 

 FC Lienden is een leven lang sporten (ook walking football 60+) en 
biedt ook familiebeleving, waarbij iedereen actief kan voetballen 

Wat te doen bij opzet damesvoetbal? 

 technisch coördinator damesvoetbal 
o voorkeur vrouw 
o voetbalt op niveau 
o ambitie in het trainersvak 
o zowel technisch als tactisch goed onderlegd 

 trainersstaf specifiek voor dames 
o volledig gericht op de damesteams 
o aansluiten bij niveau en behoeftes, ook doorontwikkeling tussen 

leeftijdscategorieën ondersteunen 

 kwalitatief goede trainingen 
o betere trainingen => aantrekkingskracht voor dames uit de buurt 
o zowel voor potentiële selectieteams als breedteteams 

 uitbouw naar voldoende teams, zodat we een natuurlijke piramide 
realiseren 

 alle teams, ongeacht technisch niveau, tactisch onderrichten zodat ook 
teams met minder voetbaltechnische potentie plezier hebben in voetbal 

 plan ontwikkelen om de juiste instroom te realiseren 

Focus komende 2 seizoenen 

 Werving van meisjes / dames 

 alle leeftijdscategorieën 1 teams: 
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24- Samenwerking met derden 

24-A KNVB 

FC Lienden koestert een goed contact met (tal van geledingen van) de KNVB.  Per 
seizoen worden diverse bijeenkomsten bezocht en die van Jeugd Voetbal oost  Bij 
deze bijeenkomsten is er vanzelfsprekend veel contact met collega clubs. 

Naast de formele contactmomenten, heeft FC Lienden ook frequent operationeel 
contact met de KNVB over o.a. wedstrijdzaken, indelingen en overschrijvingen. 

FC Lienden is bezig met de KNVB status van Lokale  Jeugd Opleiding.  

24-B CLUBS REGIO 

FC Liendenhecht er waarde aan om een goed en collegiaal contact te hebben met 
clubs in de regio. 

De contacten zijn de afgelopen jaren verbeterd en intensiever waar voorheen er nog 
wel eens sprake was onduidelijkheid dat onbemind maakte. Geregeld wordt tegen 
elkaar geoefend en worden toernooien georganiseerd. FC Lienden heeft de intentie 
om, als clubs dat willen, pilots/clinics te houden ter versterking van het voetbal in het 
algemeen en die van in de regio in het bijzonder. FC Lienden is gebaad bij (andere) 
sterke clubs in de regio en is bereid om daar waar mogelijk een bijdrage aan te 
leveren. 

24-C Innovatie/kennisdeling 

Videoanalyse  

Videoanalyse is een goede aanvulling bij de trainingen ,wedstrijden en besprekingen. 
Het maakt situaties voor de spelers nog duidelijker, in dit kader is Voetbal TV en 
mooi middel om het e.e.a. te realiseren. 

25- Jaarplanning   

Augustus:  start 2e voorbereiding 3 weken voor 1e bekerwedstrijd. Trainen in  
                     selectiegroepen 
September:  start beker- en competitiewedstrijden. Indeling voorlopige teams. 
Seminar  
                 Trainers en kick off bij de breedte 
Oktober: SOP gesprekken met spelers. Start interne scouting 
November:  start meetrainen talenten met hogere leeftijdscategorie en  2e seminar  
                     trainers 
December: evaluatie gesprekken met spelers en trainers 
Januari :  start voorbereiding 2e seizoenshelft en gesprekken HJO, TC en trainers  
                     voor volgend seizoen. Tussenevaluatie interne scouting en 3e seminar  
                     trainers 
Februari:  start 2e seizoenshelft 
Maart:  selectiewedstrijden externe spelers en 4e seminar trainers 
April:  stage externe spelers en definitieve vaststelling Technisch Hart en 
trainers 
Mei:  selecties volgend seizoen bekend, eindgesprekken spelers, toernooien  
                      voor de breedte 
Juni:   trainen als 1e voorbereiding met selectiegroepen voor nieuw seizoen26-  
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26- Medische zaken: 

Op het gebied van medische zaken is er een samenwerking met een 
fysiotherapiepraktijk (incl. inloop spreekuur). Er is op het sportparrk een masseur 
aanwezig. 

 

27- Arbitrage 

Inmiddels al weer een groot aantal jaren geleden, heeft FC Lienden zich gebogen 
over het vraagstuk van arbitrage van wedstrijden; immers zonder scheidsrechter 
geen wedstrijd! Uiteindelijk heeft dit er o.a. toe geleid dat er een arbitragecommissie 
is die niet alleen de indeling van scheidsrechters voor het weekend verzorgt maar 
zich vooral ook bezig houdt met de opleiding van eigen scheidsrechters.). 

Visie 

FC Lienden heeft geen geloof in alleen een ‘top-down’-benadering via regelgeving 
van de KNVB maar gelooft in een ‘bottom-up’-benadering waarbij toonaangevende 
clubs in de regio’s het voortouw nemen in beschaafd  gedrag binnen en langs de 
lijnen en waarbij respect voor de arbiter weer wordt teruggebracht. Dit door een 
vooruitstrevend beleid op het gebied van arbitrage en eigen toevoegingen aan de 
KNVB-regels op gebied van respect voor en acceptatie van beslissingen. Strijd en 
sportieve prestaties zullen altijd onderdeel moeten blijven van het voetbal. Dit mag 
op het scherpst van de snede. Maar als de scheidsrechter iets beslist, dan moet dat 
zonder morren worden geaccepteerd. 

De regels rondom het voetbal zijn niet absoluut. Er zal altijd een vorm van 
interpretatie van die regels blijven. Het besef dat de scheidsrechter fout kan zitten en 
niet alles kan zien, moet er in alle geledingen van de club zijn. De scheidsrechter 
heeft altijd gelijk, ook al heeft hij het niet! 

Doelstellingen 

 Goed gedrag (sportiviteit en acceptatie) in het veld en langs de lijn 

 normen en waarden (beschaafd en respectvol) moeten terug in het 
voetbal 

 onvoorwaardelijke acceptatie van de leiding en diens beslissingen 

 professionalisering van het scheidsrechterskorps; 90% van alle 
wedstrijden geleid door gekwalificeerde scheidsrechters  

 een club breed gedragen gedragscode vanuit FC Lienden om het 
voetbalspel sportief en boeiend te houden  (boeien en verbinden) 

 arbitrage moet serieus genomen worden binnen de club, haar eigen 
platform krijgen en ingekaderd blijven binnen het hoofdbestuur 

Opleiding (samenwerking met clubs in regio) 

 ieder seizoen alle O-14 junioren die uiteindelijk O-11 en O-10 
wedstrijden fluiten 

 enthousiaste talenten die O-13, O-12 en O-11 (top) wedstrijden fluiten 

 jaarlijkse KNVB-opleiding voor clubscheidsrechter die O-17 en O-15 
wedstrijden fluiten 
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 FC Lienden vervolgopleiding voor eigen clubscheidsrechters voor O-19 
en senioren wedstrijden 
 

28- Communicatie 

De TC zal geregeld diverse media zoals website, nieuwsbrief, mailing, twitter  en 
whatsapp maar ook, indien mogelijk, externe media gebruiken om te communiceren 
over voortgang, nieuws, stand van zaken etc. inzake (onderdelen van) de 
jeugdopleiding. Het streven is om het jeugdgedeelte van de website opnieuw op te 
zetten en vandaar de andere social media automatisch te voeden. In dat kader wordt 
er al nauw samengewerkt met de webmaster vanFC Lienden . De communicatie 
dient in ieder geval de transparantie van de jeugdopleiding en tevens draagt het bij 
aan het voorkomen van onbegrip, irritatie en frustratie. 

Tevens zullen onderdelen van dit jeugdplan op een aansprekende manier d.m.v. 
posters getoond worden in het clubhuis en voor de spelers in en rondom de 
kleedkamers.  

 

 

Voorbeelden: 
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